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Artikel 1.

Begripsbepaling

1.1. De CAO = Cao voor het Kappersbedrijf met de looptijd 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019 afgesloten
tussen Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO) en CNV Vakmensen
1.2. Stichting Brancheplatform Kappers = de stichting zoals bedoeld in bijlage 1 van de CAO waar binnen
participeren:
•

Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO)

•

FNV Mooi

•

CNV Vakmensen

1.3. Sociaal Fonds Kappers = de Stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het
Kappersbedrijf zoals bedoeld in bijlage 1 van de CAO.
1.4. Het bureau = het ondersteunende bureau van de stichting Brancheplatform Kappers, gevestigd in
Utrecht (Computerweg 10, 3542 DR), belast met de uitvoering van de regeling Opleidingssubsidie
2019.
1.5. Werknemer = elke natuurlijke persoon – ongeacht de functie – die op basis van een
arbeidsovereenkomst werkzaamheden verricht in het Kappersbedrijf zoals verder bedoeld in bijlage 1
van de CAO.
1.6. Werkgever = elke natuurlijke of rechtspersoon, die in enige vorm een onderneming drijft in het
Kappersbedrijf, waarbij tenminste één werknemer werkzaam is zoals verder bedoeld in bijlage 1 van de
CAO en die premieplichtig is aan het Sociaal Fonds Kappers.
1.7. BSN = Burgerservicenummer bestaande uit 9 cijfers.
1.8. IBAN = International Bank Account Number
1.9. Individueel opleidingsbudget = de werknemer heeft vanaf 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019 recht
op een individueel opleidingsbudget van EUR 200,- dat door werkgever aan werknemer ter beschikking
wordt gesteld conform artikel 6, lid 1 sub a van de Cao voor het Kappersbedrijf.
1.10. Opleidingssubsidie 2019 = De werkgever heeft conform artikel 6, lid 1 sub c van de Cao voor het
Kappersbedrijf recht op een subsidie van 50% van de daadwerkelijk gemaakte opleidingskosten,
gemaakt in de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019, met een maximum van EUR 100,- per
werknemer. Per werknemer kan er eenmalig van deze subsidieregeling gebruik gemaakt worden. Deze
subsidieregeling wordt uitgevoerd door het Brancheplatform Kappers.
1.11. Opleidingskosten = de door de werkgever gemaakte kosten exclusief BTW in de periode 1 januari 2018
tot en met 30 juni 2019 in verband met gevolgde (vakgerichte) opleidingen, trainingen, cursussen, of
bezochte (vak)beurzen, evenementen, demonstraties en dergelijke door de werknemer.
1.12. Vakgerichte en niet vakgerichte opleidingen, trainingen, cursussen, beurzen, evenementen,
demonstraties en dergelijke = opleidingen, trainingen, cursussen, beurzen, evenementen,
demonstraties en dergelijke waaraan de werknemer, in overleg met zijn werkgever, in de periode 1
januari 2018 tot en met 30 juni 2019 heeft deelgenomen en die wel of niet vakgericht zijn, en die, indien
voldaan wordt aan de overige voorwaarden van dit reglement, in aanmerking komen voor
opleidingssubsidie.
1.13. Aanvraagformulier = het voorgeschreven formulier waarmee de werkgever opleidingssubsidie 2019 aan
kan vragen bij het bureau van het Brancheplatform Kappers.
1.14. Looptijd regeling Opleidingssubsidie 2019 = de regeling Opleidingssubsidie 2019 heeft een looptijd van
1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019, met dien verstande dat het indienen van de subsidieaanvraag
mogelijk is tot en met 31 december 2019. De opleidingskosten van de werknemer moeten echter
betrekking hebben op door werknemer gevolgde opleiding voor 1 juli 2019.
1.15. Beschikbare budget = de gelden die beschikbaar zijn om opleidingssubsidie 2019 uit te keren.
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1.16. Budgetplafond = het beschikbare budget voor subsidie-uitkeringen met betrekking tot opleidingskosten
gemaakt door werkgevers in de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019 ter hoogte van EUR
300.000,-.
1.17. Beroepscommissie = de commissie die besluit over het beroep door een werkgever of werknemer
ingesteld tegen een besluit tot afwijzing van de aanvraag voor opleidingssubsidie 2019.
1.18. Kappersbedrijf = een onderneming of ondernemingen waar het hoofdhaar van mannen, vrouwen en/of
kinderen bedrijfsmatig wordt geknipt of anderszins wordt behandeld, zoals bedoeld in bijlage 1 van de
CAO.
1.19. Regeling Opleidingssubsidie 2019 = de regeling met betrekking tot opleidingssubsidie gebaseerd op
artikel 6 lid 1 sub c van de CAO.
1.20. Reglement Opleidingssubsidie 2019 = dit reglement met betrekking tot opleidingssubsidie gebaseerd
op artikel 6 lid 1 sub c van de CAO.
1.21. Bestuur = het bestuur van de stichting Brancheplatform Kappers.

Artikel 2.

Algemeen

2.1. De regeling Opleidingssubsidie 2019 beoogt een stimulans te zijn en een bijdrage te leveren aan het
investeren in vakbekwaamheid en arbeidsmarktpositie van de werknemer.
2.2. De regeling Opleidingssubsidie 2019 heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019.
2.3. Subsidieaanvragen in het kader van deze regeling kunnen door de werkgever tot en met 31 december
2019 bij het Brancheplatform Kappers worden ingediend.
2.4. Het beschikbare budget voor het uitkeren van opleidingssubsidie, betrekking hebbend op kosten in
verband met gevolgde opleiding door werknemers in de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019,
bedraagt EUR 300.000,-. Aanvragen die worden ingediend nadat het budgetplafond van EUR 300.000,is bereikt, worden niet meer in behandeling genomen.
2.5. De regeling Opleidingssubsidie 2019 eindigt op 30 juni 2019 of zoveel eerder als het budgetplafond is
bereikt.
2.6. Werknemers en werkgevers kunnen in de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019 in overleg
bepalen op welke wijze het individuele opleidingsbudget wordt ingezet voor scholing van de werknemer.
De scholing kan zowel vakgericht als niet vakgericht zijn.
2.7. De werkgever heeft recht op een subsidie van 50% van de daadwerkelijk gemaakte opleidingskosten
met een maximum van EUR 100,- per werknemer voor gevolgde opleidingen, cursussen trainingen etc.
gevolgd in de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019.
2.8. De sluitingsdatum voor het indienen van het Aanvraagformulier Opleidingssubsidie 2019 en kopieën
van bewijsstukken is 31 december 2019.
2.9. Het bureau van de stichting Brancheplatform Kappers voert de bij de Cao overeengekomen regeling
Opleidingssubsidie 2019 uit.
2.10. Voor het uitvoeren van de regeling Opleidingssubsidie 2019 verwerkt het bureau van de stichting
Brancheplatform Kappers persoonsgegevens van werknemers en (persoons)gegevens van werkgevers
zoals:
a)

De drie laatste cijfers van het BSN

b)

De geboortedatum van de werknemer

c)

De initialen, voornaam en achternaam van de werknemer

d)

De naam en (zakelijke) adresgegevens van de werkgever

e)

Het IBAN van werkgever

f)

Het e-mailadres van de werkgever
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2.11. Het verwerken van genoemde persoonsgegevens is noodzakelijk om:
a)

vast te kunnen stellen dat de persoon waarvoor subsidie wordt aangevraagd, daadwerkelijk
werknemer is in de kappersbranche;

b)

te garanderen dat de opleidingssubsidie eenmalig voor desbetreffende werknemer wordt
uitgekeerd aan werkgever;

c)

om het subsidiebedrag te kunnen overmaken naar de bankrekening van de werkgever;

d)

contact te kunnen onderhouden met de werkgever over de status van de aanvraag en bij vragen
van het bureau over de ingediende subsidieaanvraag.

2.12. Formulieren en documenten die persoonsgegevens bevatten worden niet langer bewaard dan nodig is
voor de stichting Brancheplatform Kappers om de aan haar opgedragen taak met betrekking tot de
Opleidingssubsidie 2019 te kunnen uitoefenen. Formulieren en documenten (inclusief salarisstroken
etc.), worden na controle door of namens de stichting Brancheplatform Kappers vernietigd.
2.13. Voor de wijze waarop de stichting Brancheplatform Kappers persoonsgegevens verwerkt wordt
verwezen naar het informatieprotocol dat als bijlage aan dit Reglement is gehecht (Bijlage 1).

Artikel 3.

Opleidingsbudget

3.1. Werknemers ontvangen een individueel opleidingsbudget ter waarde van EUR 200,- voor de periode
1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019.
3.2. Het individuele opleidingsbudget 2019 is bestemd voor werknemers en bedoeld voor het volgen van
externe opleidingen, trainingen, cursussen en bezoeken van beurzen, evenementen en demonstraties
en dergelijke, al dan niet vakgericht.
3.3. De werkgever heeft conform artikel 6.1 lid c van de Cao voor het Kappersbedrijf recht op een subsidie
van 50% van de daadwerkelijk gemaakte opleidingskosten met een maximum van EUR 100,- per
werknemer.
3.4. Gedurende de looptijd van de regeling, 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019, wordt het maximale
subsidiebedrag van EUR 100,- in totaal één (1) keer per werknemer beschikbaar gesteld.
3.5. De opleiding, training, cursus, beursbezoek, evenementenbezoek, demonstraties en dergelijke dienen
plaats te hebben gevonden in de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019. Een opleiding, training,
cursus, beursbezoek, evenementenbezoek, demonstratie en dergelijke gevolgd of bezocht vóór of na
deze periode komen niet in aanmerking voor opleidingssubsidie.
3.6. De individuele opleidingssubsidie is niet inwisselbaar tegen contante waarde.
3.7. Indien het individuele opleidingsbudget is besteed conform de voorwaarden van dit reglement, kan de
werkgever opleidingssubsidie aanvragen bij het bureau van het Brancheplatform Kappers in Utrecht.
Voor het aanvragen van de opleidingssubsidie, wordt gebruik gemaakt van het Aanvraagformulier
Opleidingssubsidie 2019.
3.8. Interne opleidingen, interne trainingen en dergelijke van werkgever zijn uitgesloten van de regeling
Opleidingssubsidie 2019.

Artikel 4.

Opleidingen, cursussen, trainingen, beurzen, evenementen,
demonstraties en dergelijke

4.1. Vakgerichte en niet vakgerichte extern gevolgde opleidingen, cursussen, trainingen, (vak)beurzen,
evenementen en dergelijke, komen in aanmerking voor subsidie als de werkgever en werknemer in
overleg bepaald hebben dat de opleiding, cursus, training, (vak)beurs, evenement, demonstratie en
dergelijke in de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019 gevolgd wordt en de opleiding, cursus,
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training, (vak)beurs, evenement, demonstratie en dergelijke ook daadwerkelijk door de werknemer in
genoemde periode gevolgd of bezocht is.
4.2. Op grond van dit reglement wordt geen BTW over de opleidingskosten vergoed.
4.3. Op grond van dit reglement worden geen reis- en/of verblijfkosten vergoed.

Artikel 5.

Aanvraagprocedure opleidingssubsidie 2019

5.1. De werkgever komt in aanmerking voor het ontvangen van opleidingssubsidie, als voldaan is aan de
volgende voorwaarden:
a)

De door de werknemer gevolgde opleiding, training, cursus of de door de werknemer bezochte
beurs, evenement of demonstratie vond plaats in de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019;

b)

De werknemer, waar de opleidingssubsidie betrekking op heeft, was op het moment dat de
opleiding, training, cursus gevolgd werd of beurs, evenement of demonstratie bezocht werd, in
loondienst van werkgever;

c)

De werkgever heeft kosten gemaakt voor het volgen van opleidingen, cursussen, trainingen door
werknemer, of voor het bezoek van werknemer aan een beurs, evenement, demonstratie en
dergelijke;

d)

De werknemer heeft in overleg met de werkgever het individuele opleidingsbudget ingevuld én in
de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019 een opleiding, training of cursus gevolgd, of
beurs, evenement, demonstratie e.d. bezocht al dan niet vakgericht; dat overleg over het
individuele opleidingsbudget tussen werknemer en werkgever heeft plaatsgevonden, hetgeen blijkt
uit het door zowel werknemer als werkgever ondertekende aanvraagformulier opleidingssubsidie
2019;

5.2. Voor het aanvragen van de opleidingssubsidie 2019 maakt de werkgever gebruik van het
voorgeschreven en door het bestuur van de stichting Brancheplatform Kappers vastgestelde
Aanvraagformulier Opleidingssubsidie 2019.
5.3. Voor iedere werknemer waarvoor subsidie wordt aangevraagd wordt Aanvraagformulier
Opleidingssubsidie 2019 ingevuld en voorzien van benodigde kopieën van bewijsstukken.
5.4. Werkgevers kunnen per werknemer één (1) keer een aanvraag indienen bij het bureau van de stichting
Brancheplatform Kappers voor het uitkeren van opleidingssubsidie 2019.
5.5. De sluitingsdatum voor het indienen van de aanvraag voor opleidingssubsidie 2019 is 31 december
2019.
5.6. Het Aanvraagformulier Opleidingssubsidie 2019 en benodigde kopieën van bewijsstukken worden per
werknemer aangeleverd. Het Aanvraagformulier Opleidingssubsidie 2019 en benodigde kopieën van
bewijsstukken kunnen via de e-mail of per post gestuurd worden naar het bureau van de stichting
Brancheplatform Kappers. Subsidieverzoeken die post verzonden zijn en onvoldoende gefrankeerd zijn,
worden in behandeling genomen maar op de toegekende subsidie worden de kosten wegens
onvoldoende frankeren in mindering gebracht.
5.7. Alleen een volledig ingevuld en een door de werkgever en werknemer ondertekend Aanvraagformulier
Opleidingssubsidie 2019 voorzien van kopieën van bewijsstukken, wordt in behandeling genomen. Als
de aanvraag niet compleet is, neemt het bureau contact op met de werkgever voor het aanleveren van
ontbrekende documenten. De behandeling van de aanvraag wordt gestopt tot het moment waarop de
ontbrekende documenten ontvangen zijn door het bureau. Indien de ontbrekende documenten niet
binnen drie weken, na melding bij de werkgever, ontvangen zijn, wordt de subsidieaanvraag
opleidingssubsidie 2019 deels of geheel afgewezen en worden de ontvangen documenten vernietigd.
5.8. Op alle correspondentie en op de nagezonden documenten dient het dossiernummer, dat is toegekend
door het bureau van de stichting Brancheplatform Kappers, te worden vermeld. Uitgezonderd hiervan
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zijn het indienen van het Aanvraagformulier Opleidingssubsidie 2019 en de daarbij behorende
onderliggende documenten.
5.9. Een volledige aanvraag door de werkgever, per werknemer waarvoor subsidie wordt aangevraagd,
dient te bevatten:
a)

Het volledig ingevulde en door werkgever ondertekende Aanvraagformulier Opleidingssubsidie
2019;

b)

Kopie(en) van facturen van opleidingsinstituten van gevolgde opleidingen of betalingsbewijzen van
evenementen, beurzen, demonstraties en dergelijke die voldoen aan de voorwaarden van dit
reglement en op naam staan van de werkgever;

c)

Bewijs van aanwezigheidsregistratie van het opleiding- of cursusinstituut waar de opleiding of
cursus is gevolgd blijkend uit:
i.

een kopie van een certificaat van de gevolgde cursus op naam van de werknemer, of

ii.

een kopie van de presentielijst van het opleiding- of cursusinstituut waarop de naam van
de werknemer vermeld staat, of

iii.

een ondertekende verklaring van het opleidingsinstituut dat desbetreffende werknemer de
opleiding, training of cursus daadwerkelijk in de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni
2019 gevolgd heeft, of

iv.

een ondertekende verklaring van de werkgever en werknemer dat desbetreffende
werknemer de opleiding, training of cursus daadwerkelijk gevolgd heeft.

d)

Kopie van het betalingsbewijs van de gevolgde opleiding, scholing, cursus of kopie van
entreebewijs van evenement, beurs of demonstratie en dergelijke op naam van de werkgever; als
betalingsbewijs wordt ook beschouwd de door de toeleverancier verstrekte verklaring dat de
desbetreffende werknemers de cursus gevolgd hebben en dat de kosten daarvan ten laste gaan
van het opleidingsbudget dat de werkgever bij desbetreffende toeleverancier heeft opgebouwd.

e)

Kopie van de laatste salarisstrook van de werknemer waarvoor de subsidieaanvraag wordt
ingediend. Op de salarisstrook worden door de werkgever de eerste zes (6) cijfers (van links naar
rechts) van het BSN zwart gemaakt. Alleen de drie meest rechtse getallen van het BSN blijven
zichtbaar. Ook het uitbetaalde salaris wordt zwart gemaakt.

5.10. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst bij het bureau van de stichting
Brancheplatform Kappers.
5.11. Het bureau van de stichting Brancheplatform Kappers beoordeelt of de aanvragen volledig zijn en keert
de subsidie uit door middel van het overschrijven van het totaalbedrag naar de bankrekening van de
werkgever.
5.12. Het bureau streeft ernaar om het uitbetalen van de subsidie plaats te laten vinden binnen zes (6)
maanden na ontvangst van de subsidieaanvraag.
5.13. Na 31 december 2019 worden geen subsidieaanvragen meer in behandeling genomen.

Artikel 6.

Afwijzingsgronden

6.1. Indien de subsidieaanvraag op 1 januari 2020 of later, niet of niet geheel voldoet aan de bij dit
reglement Opleidingssubsidie 2019 gestelde eisen, wordt de subsidieaanvraag deels of in zijn geheel
afgewezen.
6.2. Afwijzingsgronden kunnen zijn (niet limitatief):
a)

Het voor de aanvraag vastgestelde Aanvraagformulier Opleidingssubsidie 2019 is niet gebruikt;

b)

Het Aanvraagformulier Opleidingssubsidie 2019 is niet volledig ingevuld;

c)

Het Aanvraagformulier Opleidingssubsidie 2019 is niet ondertekend door de werkgever en
werknemer;
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d)

De aanvraag is na de sluitingsdatum ingediend;

e)

De aanvraag was niet volledig qua bijgevoegde documenten en de aanvullende documenten zijn
niet binnen drie weken na melding, door de werkgever aangeleverd of zijn na de sluitingsdatum
ontvangen door het bureau;

f)

Voor de werknemer is over de periode 1 januari 2018 met 30 juni 2019 reeds subsidie op grond
van dit reglement toegekend en uitbetaald;

g)

Het beschikbare budget van EUR 300.000,- is volledig besteed aan toegekende
subsidieaanvragen voor opleidingssubsidie 2019;

h)

De aanvrager handelt/heeft gehandeld in strijd met dit reglement Opleidingssubsidie 2019;

i)

Het Aanvraagformulier Opleidingssubsidie 2019 is niet naar waarheid ingevuld;

j)

Het is niet mogelijk gebleken om de toegekende subsidie uiterlijk 31 december 2020 over te maken
naar het door de aanvrager vermelde bankrekeningnummer; de aanspraak op de subsidie komt na
31 december 2020 te vervallen;

k)

Er is sprake van valsheid in geschrifte begaan door de aanvrager.

6.3. Een van het bureau afkomstig besluit tot afwijzing van de subsidieaanvraag geschiedt schriftelijk en is
met redenen omkleed.

Artikel 7.

Beroep(stermijn)

7.1. Tegen een schriftelijk besluit van het bureau tot afwijzing van een subsidieaanvraag kan de aanvrager
beroep instellen.
7.2. Het beroep moet binnen zijn bij het bureau uiterlijk 2 weken na de dagtekening van de beslissing.
7.3. In een beroep moet de aanvrager de gronden aangeven waarop het beroep is gebaseerd en bewijs
aanleveren waaruit blijkt dat de afwijzing onterecht zou hebben plaatsgevonden.
7.4. Het bestuur van de stichting Brancheplatform Kappers stelt uit haar midden een beroepscommissie in
die de beroepschriften beoordeelt.
7.5. De schriftelijke uitspraak op beroep moet gedaan zijn binnen zes weken na de ontvangst van het
beroep.
7.6. Een uitspraak op beroep is definitief.
7.7. Nadat uitspraak op beroep is gedaan worden alle relevante stukken vernietigd.

Artikel 8.

Uitsluiting aansprakelijkheid

8.1. De stichting Brancheplatform Kappers noch haar bestuur noch diegenen die direct of indirect werkzaam
zijn bij/voor haar, is aansprakelijk voor welke schade dan ook die direct dan wel indirect voortvloeit uit
uitvoering van de subsidieregeling Opleidingssubsidie 2019.

Artikel 9.

Slotbepaling

9.1. In gevallen waarin dit reglement Opleidingssubsidie 2019 niet voorziet of onvoldoende voorziet, beslist
het bestuur van de stichting Brancheplatform Kappers.
Dit reglement Opleidingssubsidie 2019 is vastgesteld door het bestuur van de stichting Brancheplatform Kappers
op 25 februari 2019.
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