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KAPPERS, FITNESS & SCHOONHEIDSZORGEN | PC 314
1. Nieuwe minimumlonen vanaf 1 décember 2021
Door de overschrijding van de spilindex in de sector, stijgen de lonen van de werknemers van de sector kappers, fitness, schoonheidszorgen en van administratief
bedienden met 2 % vanaf 1 december 2021.

1 Nieuwe minimumlonen
vanaf 1 december 2021
2 Vergoeding voor het niet
ter beschikking stellen van
werkmateriaal in de
kapperssector

Download onze
ledenapp ACVBIE-CSCBIE

Volg ons op sociale media via:
ACVBIE - CSCBIE
acvbie.vakbond

Volgende lonen zijn van toepassing vanaf 1 december 2021:
Lonen in de kapsalons
Categorieën

Lonen op
01/08/2021

Lonen op
01/12/2021

Cat. 1 – Ingroeibaan

10,5349 €/u

10,7456 €/u

Cat. 2 – Met diploma of 6 maand anciënniteit in de sector

13,3737 €/u

13,6412 €/u

Cat. 3 – Autonoom of meer dan 5 jaar
anciënniteit in de sector

14,9966 €/u

15,2965 €/u

Cat. 4 – Operationeel leidinggevende functie

16,5675 €/u

16,8989 €/u

Cat. 5 – Functioneel leidinggevende functie

2.901,15 €/m

2.959,17 €/m

Met 10 jaar anciënniteit in de functie
(+ 10 %)

3.191,27 €/m

3.255,09 €/m

Met 20 jaar anciënniteit in de functie
(+ 20 %)

3.481,38 €/m

3.551, 00€/m
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KAPPERS, FITNESS & SCHOONHEIDSZORGEN | PC 314
Minimumlonen van administratief bedienden

Lonen in de schoonheidscentra
Categorieën
Cat. 1 – Ingroeibaan

Lonen op 01/08/2021
1.933,31 €/m

Lonen op 01/12/2021
1.971,98 €/m

Cat. 2 – Met diploma of 6 maand anciënniteit in de
sector

2.052,79 €/m

2.093,85 €/m

Cat. 3 – Na 2 jaar anciënniteit in de sector

2.149,03 €/m

2.192,01 €/m

Na 5 jaar (+ 5 %)

2.256,48 €/m

2.301,61 €/m

Na 10 jaar (+ 10 %)

2.363,93 €/m

2.411,21 €/m

Na 15 jaar (+ 15 %)

2.471,38 €/m

2.520,81 €/m

Na 20 jaar (+ 20 %)

2.578,84 €/m

2.630,41 €/m

Cat. 4 – Operationeel leidinggevende functie
Na 10 jaar sectorale anciënniteit

2.437,65 €/m
2.681,42 €/m

2.486,40 €/m
2.735,04 €/m

Cat. 5 – Functioneel leidinggevende functie

2.630,12 €/m

2.682,72 €/m

Met 10 jaar anciënniteit in de functie (+ 10 %)

2.893,13 €/m

2.950,99 €/m

Met 20 jaar anciënniteit in de functie (+ 20 %)

3.156,14 €/m

3.219,26 €/m

Categorieën
Cat. 1 – Ingroeibaan

Lonen op
01/08/2021
1.733,96 €/m

Lonen op
01/12/2021
1.768,64 €/m

Cat. 2 – Taken uitgevoerd onder toezicht

1.841,01 €/m

1.877,83 €/m

Na 2 jaar

1.927,26 €/m

1.965,81 €/m

Na 5 jaar

2.013,47 €/m

2.053,74 €/m

Na 10 jaar

2.185,91 €/m

2.229,63 €/m

Cat. 4 – Operationeel leidinggevende functie

2.185,91 €/m

2.229,63 €/m

Cat. 5 – Functioneel leidinggevende functie

2.358,36 €/m

2.405,53 €/m

Met 10 jaar anciënniteit in de functie (+ 10 %)

2.594,20 €/m

2.646,08 €/m

Met 20 jaar anciënniteit in de functie (+ 20 %)

2.830,03 €/m

2.886,64 €/m

Cat. 3 – Taken uitgevoerd zonder toezicht

2. Vergoeding voor het niet ter beschikking stellen van werkmateriaal in de kapsalons
De vergoeding voor het niet ter beschikking stellen van werkmateriaal in de kapperssector is ook op 1 december 2021
geïndexeerd.
De jaarlijkse forfaitaire terugbetaling wordt op 1 december 2021 verhoogd tot 459,4743 netto (kosten eigen aan
de werkgever).
Ter herinnering, deze vergoeding is verschuldigd aan werknemers van de kapperssector als de werkgever het
werkmateriaal dat nodig is om de taken uit te voeren niet ter beschikking stelt en onderhoudt.

Categorieën & omschrijving
Lonen op
01/12/2021

+ 5 jaar

+ 10 jaar

+ 20 jaar

+5%

+ 10 %

+ 20 %

1.992,70 €/m

2.087,59 €/m

2.277,37 €/m

Cat. 1 – Fitness initiator of groepsfitness initiator
(zonder diploma of - 6 maand)

1.788,71 €/m

Cat. 2 – Fitness initiator of groepsfitness initiator
(met diploma of + 6 maand)

1.897,81 €/m

Cat. 3 – Autonoom fitness instructor of groepsfitness instructor

2.191,35 €/m

2.410,49 €/m

2.629,62 €/m

Cat. 4 – Personal trainer

2.291,40 €/m

2.520,54 €/m

2.749,68 €/m

Cat. 5 – Gespecialiseerde personal trainer en instructor

2.786,67 €/m

3.065,34 €/m

3.344,00 €/m

Cat. 6 – Operationeel leidinggevende

2.485,74 €/m

2.734,31 €/m

2.982,89 €/m

Cat. 7 – Functioneel leidinggevende

2.682,72 €/m

2.950,99 €/m

3.219,26 €/m
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Als de werknemer zijn eigen werkmateriaal wil gebruiken, moet hij elk jaar een attest ondertekenen waaruit blijkt dat
hij zijn eigen kappersmateriaal volledig of gedeeltelijk wenst te gebruiken. In dit geval is de werkgever de forfaitaire
terugbetaling niet verschuldigd.
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Lonen in de fitnesscentra

