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Zeist, 18 februari 2021
SPOED
Onderwerp: de kapsalon kan begin maart veilig open, van belang voor ons welzijn
Geachte mevrouw Keijzer,
Op 3 februari hebben we met u gesproken over de impact van de corona-crisis op onze sector.
Vandaag vragen wij opnieuw aandacht van het Ministerie van EZK voor de kapper, die extra steun
zo hard nodig heeft én verdient nu de financiële ondersteuningsregelingen daarin
tekortschieten. Als branchevereniging van de fabrikanten en leveranciers van alle producten
voor de persoonlijke verzorging (cosmetica) maakt de NCV zich zorgen over het effect van het
sluiten van de contactberoepen voor de Nederlandse bevolking. Want juist deze professionals
zorgen op een veilige manier voor het welzijn van ons allemaal.
Jezelf goed verzorgen, draagt niet alleen bij aan hygiëne en gezondheid maar ook aan ieders
welbevinden en zelfvertrouwen. En dát is in tijden van crisis extra belangrijk.
We kennen allemaal de uitspraak ‘als je haar maar goed zit’ en nu, al meer dan 2 maanden,
kunnen we niet naar de kapper en blijkt dat steeds meer vrouwen en mannen zich niet fijn voelen
met hun huidige coupe. Net zoals elders in Europa, worden in onze buurlanden België en
Duitsland de kapsalons geopend, omdat de overheid daar onderkent dat de kapper essentieel is.
De NCV pleit ervoor om dat in Nederland ook te doen. Dit voorkomt dat mensen voor de kapper de
grens over gaan. En wordt het thuisknippen, zonder goed hygiëne protocol waarmee de
veiligheid van de kapper en consument gewaarborgd wordt, voorkomen. Knippen, kleuren en
stylen in de kapsalon vormt geen risico voor besmetting, zo blijkt uit de gegevens tot nu toe.
Salonbezoek geeft ook geen drukte in de winkelstraat, er wordt enkel op afspraak gewerkt. De
NCV is van mening dat de kapsalon snel en veilig open kan.

014/RvW/840

Dit brengt een positieve vibe teweeg in -ondernemend- Nederland want het geeft hoop en
perspectief in een voor velen onzekere en moeilijke tijd. De aandacht in dit spoedbericht gaat uit
naar de kappers, maar bovenstaande geldt natuurlijk ook voor schoonheidsspecialisten en
nagelstylisten.
Tot een nadere toelichting ben ik graag bereid.
Met vriendelijke groet,

Dr. ir. Ronald T.H. van Welie
Directeur

Mede namens: Balmain Hair Group, Davines Nederland, Estee Lauder Cosmetics, Florale Haircare,
Henkel Beauty Care Professional, Keune Haircosmetics, Kao Salon Division Netherlands, L’Oréal
Professionele Producten Divisie, Ministry of Beauty en Wella Netherlands
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