
 

 

Den Haag, 22 april 2020 

 
Geachte heren Wiebes en Koolmees, 
 
De retailsector (detailhandel en winkelambacht), verenigd in de Nationale Winkelraad doet een dringend 
beroep op de overheid om de Nederlandse kappers te behouden in het straatbeeld en hen de ruimte te geven 
open te gaan. Het ontbreekt kappers namelijk volledig aan perspectief nu de overheid besloten heeft tot een 
verlenging van de gedwongen sluiting van kappers, als enige retailsector, tot 20 mei. 
 
Kaalslag dreigt in kappersbranche na kabinetsbesluit langere sluiting 
Circa 70% van de kappers heeft onvoldoende liquiditeit om voort te blijven bestaan. Ongeveer 8.000 bedrijven 
(30%) dreigen binnen een maand failliet te gaan. Er dreigt een groot verlies aan werkgelegenheid (30%, circa 
7.000 medewerkers). De overheid moet daarom zo snel mogelijk zorgen dat de kappers weer hun beroep 
mogen uitoefen. Elke onderneming die weer omzet kan maken betekent minder druk op de economie. 
Bovendien wordt het onvermijdelijke, onbeschermde  zwartwerken door ‘bijverdienste kappers’ – waar nu al 
sprake van is – met alle gezondheidsrisico’s van dien de kop ingedrukt. Het gebezigde argument van drukte in 
het ov willen vermijden gaat bij kappers bovendien niet op. Tevens is er maar een beperkt aantal personen 
aanwezig in de salon omdat er op afspraak wordt gewerkt. Er is toenemende behoefte om weer naar de kapper 
te kunnen gaan. Kappers worden dan ook steeds vaker benaderd om in deze behoefte te voorzien.  
  
Kappers zijn klaar voor de anderhalvemeter-economie: hygiëne en veiligheid voorop 
Kapsalons zijn bovendien klaar om gereguleerd en veilig weer open te gaan, zoals alle andere winkelbranches 
dit al weken doen. Kappers vervullen een belangrijke positie in de winkelstraten, winkelgebieden en buurten en 
zijn als winkelambacht een onmisbaar onderdeel in de gehele retail. Uiteraard moet opening gepaard gaan met 
extra veiligheidsmaatregelen om aan de voorschriften van het RIVM te voldoen. Hiervoor is door de ANKO 
samen met FNV Mooi en CNV Vakmensen, een branche breed hygiëneprotocol opgesteld dat al in het bezit is 
van de overheid. De overheid moet dit protocol nog toetsen. 
 
Kortom, de kappers hebben alles gedaan wat ze kunnen en verwachten nu dringend actie van de overheid. Wij, 
als retailsector, onderschrijven deze noodzaak. Wij willen u daarom met deze brandbrief vragen om kappers – 
na toetsing van het protocol –  zo spoedig mogelijk weer te openen, voordat het voor veel ondernemers en hun 
werknemers te laat is.  
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Een kopie van deze brief is verzonden naar premier Rutte, minister De Jonge en staatssecretaris Keijzer. 


