
 

  

Werk je in de sector van de Kappers, Schoonheidszorgen 

of Fitness (PC 314)? 

Minimumlonen vanaf 01 augustus 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. 

 11,4489 

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

 14,534 

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. 

 16,2978 

4 Operationeel leidinggevende functies.  18,005 

5 Functioneel leidinggevende functies.  3.152,86 

 - toeslag na 10 jaar functie anciënniteit. +10% 3.468,15 

 - toeslag na 20 jaar functie anciënniteit. +20% 3.783,43 

 

Schoonheidszorgen 

Categorie    

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

 2.101,06 

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

 2.230,91 
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3 
Autonoom uitgevoerde taken (ten laatste na 2 jaar sector 
anciënniteit.) 

 2.335,49 

 - toeslag na 5 jaar sector anciënniteit. +5% 2.452,26 

 - toeslag na 10 jaar sector anciënniteit. +10% 2.569,04 

 - toeslag na 15 jaar sector anciënniteit. +15% 2.685,81 

 - toeslag na 20 jaar sector anciënniteit. +20% 2.802,59 

4 Operationeel leidinggevende functies  2.649,14 

 - toeslag na 10 jaar sector anciënniteit. +10% 2.914,05 

5 Functioneel leidinggevende functies  2.858,32 

 - toeslag na 10 jaar functie anciënniteit. +10% 3.144,15 

 - toeslag na 20 jaar functie anciënniteit. +20% 3.429,98 

 

Fitness 

Fitnesscentrum, Sauna, Bodybuilding 

Categorie   Maandloon Uurloon 

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

 1.905,79 11,5736 

2 
Fitness initiator of groepsfitness initiator (diploma 
of zonder diploma met 6 maand 
sectoranciënniteit). 

 2.022,04 12,2796 

 - toeslag na 5 jaar sector anciënniteit. +5% 2.123,14 12,8936 

 - toeslag na 10 jaar sector anciënniteit. +10% 2.224,24 13,5075 

 - toeslag na 20 jaar sector anciënniteit. +20% 2.426,45 14,7355 

3 Fitness instructor of groepsfitness instructor  2.334,79 14,1789 



 

  

 - toeslag na 10 jaar sector anciënniteit. +10% 2.568,27 15,5968 

 - toeslag na 20 jaar sector anciënniteit. +20% 2.801,75 17,0147 

4 Personal trainer  2.441,39 14,8263 

 - toeslag na 10 jaar sector anciënniteit. +10% 2.685,53 16,3089 

 - toeslag na 20 jaar sector anciënniteit. +20% 2.929,67 17,7915 

5 Gespecialiseerde personal trainer en instructor  2.969,07 18,0308 

 - toeslag na 10 jaar sector anciënniteit. +10% 3.265,98 19,8339 

 - toeslag na 20 jaar sector anciënniteit. +20% 3.562,88 21,6369 

6 Operationeel leidinggevende functies  2.648,44 16,0836 

 - toeslag na 10 jaar sector anciënniteit. +10% 2.913,28 17,6920 

 - toeslag na 20 jaar sector anciënniteit. +20% 3.178,13 19,3004 

7 Functioneel leidingevende functies  2.858,32 17,3582 

 - toeslag na 10 jaar sector anciënniteit. +10% 3.144,15 19,0940 

 - toeslag na 20 jaar sector anciënniteit. +20% 3.429,98 20,8298 

 

Administratieve bedienden 

Categorie    

I Zonder diploma en zonder ervaring en < 6 maand sector anciënniteit.  1.884,41 

II Diploma of 6 m sector anciënniteit zonder diploma  2.000,75 

III + 2 jaar zelfstandige uitvoering  2.094,49 

III + 5 jaar zelfstandige uitvoering  2.188,17 

III +10 jaar zelfstandige uitvoering  2.375,58 



 

  

IV Operationele leiding  2.375,58 

V Functionele leiding  2.562,99 

 - toeslag na 10 jaar functie anciënniteit +10% 2.819,29 

 - toeslag na 20 jaar functie anciënniteit +20% 3.075,59 

Vergoedingen 

Anciënniteitstoeslag geïntegreerd in de schaallonen 

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  487,5978 EUR  

niet leveren en onderhouden (per jaar) 

 


