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aanpassing minimumlonen vanaf 1 oktober 2014

In toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2012, werden de  
minimumlonen bij kappers en schoonheidszorgen op 1 oktober 2014 als volgt verhoogd:

Minimumlonen in kapsalons

Categorieën Bedragen 
vanaf 

1/10/2013

Bedragen 
vanaf 

1/10/2014

Cat. 1 – Ingroeibaan    9,4607 €/u    9,4607 €/u

Cat. 2 – Met diploma of 6 maand ancienniteit in de sector 11,0426 €/u 11,5426 €/u

Cat. 3 – Autonoom of meer dan 5 jaar ancienniteit in de sector 12,0165 €/u 12,7665 €/u

Cat. 4 – Operationeel leidinggevende functie 13,4391 €/u 14,1891 €/u

Cat. 5 – Functioneel leidinggevende functie 2369,72 €/m 2493,22 €/m

              Met 10 jaar anciënniteit in de functie  (+ 10 %) 2606,69 €/m 2742,54 €/m

              Met 20 jaar anciënniteit in de functie  (+ 20 %) 2843,66 €/m 2991,86 €/m

Minimumlonen in schoonheidscentra 

Categorieën Bedragen 
vanaf 

1/10/2013

Bedragen 
vanaf 

1/10/2014

Cat. 1 – Ingroeibaan 1636,01 €/m 1676,91 €/m

Cat. 2 – Met diploma of 6 maand ancienniteit in de sector 1737,88 €/m 1781,33 €/m

Cat. 3 - Na 2 jaar ancienniteit in de sector                                                            1819,95 €/m 1865,45 €/m

              Na 5 jaar (+ 5 %) 1910,95 €/m 1958,72 €/m

              Na 10 jaar (+ 10 %) 2001,95 €/m 2052,00 €/m

              Na 15 jaar (+ 15 %) 2092,94 €/m 2145,27 €/m

              Na 20 jaar (+ 20 %) 2183,94 €/m 2238,54 €/m

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

2066,07 €/m
2272,68 €/m

2117,72 €/m
2329,49 €/m

Cat. 5 – Functioneel leidinggevende functie 2230,18 €/m 2285,93 €/m

              Met 10 jaar anciënniteit in de functie  (+ 10 %) 2453,20 €/m 2514,52 €/m

              Met 20 jaar anciënniteit in de functie  (+ 20 %) 2676,22 €/m 2743,12 €/m



Kappers, Fitness &  schoonheidszorgen

Lonen in fitnesscentra 

De onderhandelingen in de fitnesssector werden eindelijk afgerond. De nieuwe classificatie en minimumlonen worden aange-
past vanaf 1 juli 2014 (cao van 19/06/2014).

Categorieën & omschrijving + 5 jaar + 10 jaar + 20 jaar

      Loon op 1/7/2014 + 5 % + 10 % + 20 %

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

1557,86 €/m

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

1653,68 €/m 1736,36 €/m 1819,05 €/m 1984,42 €/m

Cat. 3 -  Autonoom fitness instructor of groepsfitness  
                instructor                                                      

1775,01 €/m 1952,51 €/m 2130,01 €/m

Cat. 4 – Personal trainer 1856,62 €/m 2042,28 €/m 2227,94 €/m

Cat. 5 – Gespecialiseerde personal trainer en instructor 2434,38 €/m 2677,83 €/m 2921,26 €/m

Cat. 6 – Operationeel leidinggevende 2015,12 €/m 2216,63 €/m 2418,14 €/m

Cat. 7 – Functioneel leidinggevende 2175,79 €/m 2393,37 €/m 2610,95 €/m

Loontoeslag op zon- en feestdagen

Vergoedingen bij het niet ter  beschikking 
stellen van materiaal in de kapperssector 

Op de vergadering van het paritair comité voor het  
kappersbedrijf, fitness en schoonheidszorgen (PC 314) van 19 juni 2014 
werden de loontoeslagen besproken voor prestaties in de sector op zon- 
en feestdagen. 

Er werd bevestigd dat een loontoeslag moet betaald  
worden als er prestaties geleverd worden op zon- en  
feestdagen en dit zonder een onderscheid te maken  
tussen de subsectoren (kappersbedrijf, schoonheids- 
zorgen en fitness). 

Sinds 1 september 2012 moet de werkgever een vergoeding be-
talen als hij geen arbeidsmateriaal ter beschikking stelt of  
onderhoudt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van je werk. 

In dit geval hebt je recht op een forfaitaire terugbetaling van € 400 netto 
per jaar (kosten eigen aan de werkgever). 

Je kan ook je eigen materiaal gebruiken. In dit geval moet je 
elk jaar een attest ondertekenen waarin je verklaart volledig of  
een deel van je eigen materiaal te gebruiken. Je hebt dan geen recht op de 
forfaitaire vergoeding van je werkgever.
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