
 

 

 

WERK JE IN DE SECTOR VAN 

DE KAPPERS, 

SCHOONHEIDSZORGEN OF 

FITNESS (PC 314)?  
 

MINIMUMLONEN VANAF 01 MEI 2022 
 

INDEX 2% ZOWEL VOOR DE SCHAALLONEN ALS VOOR DE REËLE 
LONEN. 

 

Kappers 

Categorie    

1 
Ingroeibaan: zonder diploma en zonder ervaring en < 6 maand sector 
anciënniteit.  11,1797 

2 
Taken uitgevoerd onder begeleiding of toezicht: diploma of zonder diploma 
met 6 maand sectoranciënniteit.  14,1923 

3 
Autonoom uitgevoerde taken: (volwaardige kapper). Ten laatste na 5 jaar 
sectoranciënniteit, tenzij afwijking. Vervroegde overstap mits positieve 
evaluatie na 3 jaar ondernemingsanciënniteit of na 3 jaar sectoranciënniteit. 

 15,9144 

4 Operationeel leidinggevende functies.  17,5816 

5 Functioneel leidinggevende functies.  3.078,72 

 - toeslag na 10 jaar functie anciënniteit. +10% 3.386,59 

 - toeslag na 20 jaar functie anciënniteit. +20% 3.694,46 
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Schoonheidszorgen 

Categorie    

1 
Ingroeibaan: zonder diploma en zonder ervaring en < 6 maand sector 
anciënniteit.  2.051,65 

2 
Taken uitgevoerd onder begeleiding of toezicht: diploma of zonder diploma 
met 6 maand sectoranciënniteit.  2.178,44 

3 Autonoom uitgevoerde taken (ten laatste na 2 jaar sector anciënniteit.)  2.280,57 

 - toeslag na 5 jaar sector anciënniteit. +5% 2.394,60 

 - toeslag na 10 jaar sector anciënniteit. +10% 2.508,63 

 - toeslag na 15 jaar sector anciënniteit. +15% 2.622,66 

 - toeslag na 20 jaar sector anciënniteit. +20% 2.736,68 

4 Operationeel leidinggevende functies  2.586,85 

 - toeslag na 10 jaar sector anciënniteit. +10% 2.845,54 

5 Functioneel leidinggevende functies  2.791,10 

 - toeslag na 10 jaar functie anciënniteit. +10% 3.070,21 

 - toeslag na 20 jaar functie anciënniteit. +20% 3.349,32 

 

Fitness, Fitnesscentrum, Sauna, Bodybuilding 

Categorie   Maandloon Uurloon 

1 
Fitness initiator of groepsfitness initiator (zonder 
diploma en zonder ervaring en < 6 maand sector 
anciënniteit). 

 1.860,97 11,3014 

2 
Fitness initiator of groepsfitness initiator (diploma of 
zonder diploma met 6 maand sectoranciënniteit).  1.974,49 11,9908 

 - toeslag na 5 jaar sector anciënniteit. +5% 2.073,21 12,5903 

 - toeslag na 10 jaar sector anciënniteit. +10% 2.171,94 13,1899 



 

 

 - toeslag na 20 jaar sector anciënniteit. +20% 2.369,39 14,3890 

3 Fitness instructor of groepsfitness instructor  2.279,88 13,8454 

 - toeslag na 10 jaar sector anciënniteit. +10% 2.507,87 15,2300 

 - toeslag na 20 jaar sector anciënniteit. +20% 2.735,86 16,6145 

4 Personal trainer  2.383,97 14,4776 

 - toeslag na 10 jaar sector anciënniteit. +10% 2.622,37 15,9253 

 - toeslag na 20 jaar sector anciënniteit. +20% 2.860,76 17,3730 

5 Gespecialiseerde personal trainer en instructor  2.899,25 17,6068 

 - toeslag na 10 jaar sector anciënniteit. +10% 3.189,18 19,3675 

 - toeslag na 20 jaar sector anciënniteit. +20% 3.479,10 21,1281 

6 Operationeel leidinggevende functies  2.586,16 15,7054 

 - toeslag na 10 jaar sector anciënniteit. +10% 2.844,78 17,2760 

 - toeslag na 20 jaar sector anciënniteit. +20% 3.103,39 18,8465 

7 Functioneel leidingevende functies  2.791,10 16,9500 

 - toeslag na 10 jaar sector anciënniteit. +10% 3.070,21 18,6450 

 - toeslag na 20 jaar sector anciënniteit. +20% 3.349,32 20,3400 

 

Administratieve bedienden 

Categorie    

I Zonder diploma en zonder ervaring en < 6 maand sector anciënniteit.  1.840,09 

II Diploma of 6 m sector anciënniteit zonder diploma  1.953,70 

III + 2 jaar zelfstandige uitvoering  2.045,23 

III + 5 jaar zelfstandige uitvoering  2.136,71 



 

 

III +10 jaar zelfstandige uitvoering  2.319,70 

IV Operationele leiding  2.319,70 

V Functionele leiding  2.502,71 

 - toeslag na 10 jaar functie anciënniteit +10% 2.752,98 

 - toeslag na 20 jaar functie anciënniteit +20% 3.003,25 

Vergoedingen 

Arbeidsprestaties tussen 20 en 23 uur 

+5%  

Voor de fitnesscentra. Te berekenen op de reële lonen. 

Arbeidsprestaties op zon- en feestdagen 

+50%  

Te berekenen op de reële lonen en vergoedingen. 

 

Arbeidskledij 

aankoop en onderhoud (per dag) 1,50 EUR 

onderhoud (per dag) 1,00 EUR 

 

Arbeidsgereedschap 

478,03 EUR  

niet leveren en onderhouden (per jaar) 

  

 


