Kappersbedrijf 2001/2004
Vervroegd Uittreden
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID
AI Nr. 9863
Bijvoegsel Stcrt. d.d. 13-01-2003, nr. 8
ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE
BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET KAPPERSBEDRIJF
INZAKE VERVROEGD UITTREDEN
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelezen het verzoek van Relan Pensioen B.V. namens de Koninklijke
Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO) als partij ter ene
zijde mede namens de Kappersbond FNV en CNV Bedrijvenbond als
partijen ter andere zijde bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor het
Kappersbedrijf inzake Vervroegd Uittreden, strekkende tot algemeen
verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve
arbeidsovereenkomst;
Overwegende,
dat de wijziging van genoemde collectieve arbeidsovereenkomst in werking is getreden;
dat van het verzoek tot algemeen verbindendverklaring mededeling is
gedaan in de Staatscourant;
dat naar aanleiding van dit verzoek geen schriftelijke bedenkingen zijn
ingebracht;
dat de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst gelden voor
een belangrijke meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame personen;
Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend
en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Sdu Uitgevers, ’s-Gravenhage 2003
CAO2264

CAO98632003
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Besluit:
I. Trekt in zijn besluiten van 6 december 1999 (Stcrt 1999, nr. 238) en
3 mei 2001 (Stcrt 2001, nr. 88), voor zover daarin werd overgegaan tot
het algemeen verbindend verklaren van bepalingen van de collectieve
arbeidsovereenkomst voor het Kappersbedrijf inzake Vervroegd Uittreden, zulks met inachtneming van hetgeen onder IV en V is bepaald;
II. Verklaart algemeen verbindend tot en met 31 december 2004 de
bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Kappersbedrijf inzake Vervroegd Uittreden alsmede de daarbij behorende statuten en het reglement van de Stichting Vervroegd Uittreden Kappersbedrijf, eerder algemeen verbindend verklaard bij besluiten van
6 december 1999 (Stcrt 1999, nr. 238) en 3 mei 2001 (Stcrt 2001, nr. 88)
zoals deze door partijen zijn gewijzigd en zulks met inachtneming van
hetgeen onder III, IV en V is bepaald:
Artikel 5 wordt als volgt gelezen:
,,Artikel 5
Premie
Door de werkgever is aan de Stichting af te dragen een door de Stichting te bepalen percentage van het premieplichtig loon van alle werknemers in de onderneming.
Deze premie is vastgesteld op 0,6%.
De werkgever zal maximaal de helft van deze premie verhalen op de bij
hem werkzame werknemers door middel van inhoudingen bij elke loonbetaling.’’
Bijlage II artikel 2 wordt als volgt gelezen:
,,Bijlage II Reglement van de Stichting Vervroegd Uittreden
Kappersbedrijf
Artikel 2
Premie
1. De hoogte van de bijdrage als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub b van de
statuten, is een voor elk jaar door het bestuur vast te stellen percentage van het premieplichtig loon van alle werknemers, in acht nemende het bepaalde in artikel 16 van de statuten.
Deze premie is vastgesteld op 0,6%.
De werkgever is verplicht deze premie aan de Stichting te voldoen.
De werkgever zal maximaal de helft van deze premie verhalen op de
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bij hem werkzame werknemers door middel van inhoudingen bij
elke loonbetaling.
2. De Stichting brengt de premie per boekjaar aan de werkgever in
rekening op basis van door of namens de werkgever voor iedere
werknemer afzonderlijk verstrekte loonopgaven. De Stichting deelt
het te betalen bedrag van de premie en de termijn waarbinnen de
betaling dient te geschieden, schriftelijk aan de werkgever mede.
3. Betaling van de premie vindt plaats in gelijke kwartaaltermijnen,
waarbij het vervallen bedrag steeds op de eerste van het desbetreffende kwartaal in het bezit van de administrateur dient te zijn. In
afwijking van het voorgaande wordt een vordering in haar geheel
opeisbaar, indien de werkgever ten aanzien van de betaling van een
der termijnen in gebreke is.
Voor werkgevers die dit wensen kan betaling van de premie ook
plaatsvinden in gelijke maandtermijnen, die steeds vervallen per de
eerste van de maand, mits die werkgevers de administrateur machtigen tot maandelijkse afschrijving van de vervallen termijnen van hun
rekening over te gaan.
Het in de vorige volzin bepaalde vervalt, indien op de rekening van
de werkgever niet voldoende saldo aanwezig is om de afschrijving
te realiseren, zodat het bepaalde in de eerste en tweede volzin van
dit lid ten aanzien van die werkgever weer van toepassing is.
De betaalde premie zal worden verrekend met de premie die door de
werkgever over het desbetreffende kalenderjaar op basis van de loonopgaven over dat kalenderjaar verschuldigd is.
4. De werkgever, die nalaat de premie binnen de gestelde termijn te
betalen, is voor elke maand verzuim rente verschuldigd ter hoogte
van de alsdan geldende wettelijke rente, bedoeld in artikel 6:119 BW,
tenzij het bestuur daarvan geheel of gedeeltelijk ontheffing verleent.
5. Voorts zijn in geval van nalatigheid aan de Stichting verschuldigd
alle kosten die door de Stichting zijn gemaakt ter invordering van
niet tijdig betaalde premies en van de rente bedoeld in het vierde
lid.’’
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III. Indien en voor zover de onder II opgenomen bepalingen strijdig zijn
met bij of krachtens de wet gestelde of te stellen regelen, prevaleren
deze regelen.
IV. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die
van publicatie in de Staatscourant en heeft geen terugwerkende kracht.
V. Dit besluit wordt gepubliceerd door plaatsing in een bijvoegsel bij de
Staatscourant.
’s-Gravenhage, 8 januari 2003
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
Namens de Minister:
De wnd. Directeur van het
Centraal kantoor
van de Arbeidsinspectie,
Dr. P. B. Koster.
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