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KAPPERS, FITNESS &  SCHOONHEIDSZORGEN | PC 314JULI 2016

info
inhoud

1 Vergoeding voor het niet 
ter beschikking stellen van 
werkmateriaal in de kap-
perssector

2 Nieuwe minimumlonen in  
Kapsalons, Schoonheidscen-
tra en in Fitnesscentra

2. Aanpassing minimumlonen vanaf 1 juli 2016
Naar aanleiding van de laatste onderhandelingen in het Paritair Comité voor de Kappers, fitness 
en schoonheidszorgen (PC 314) worden de lonen voor de Kappers en fitnesscentra vanaf 1 juli 
2016 verhoogd als volgt :

De minimumlonen in kapsalons verhogen vanaf 1 juli 2016

Categorieën Bedrage 
 vanaf 

1/5/2016

Bedragen 
vanaf 

1/7/2016

 Cat. 1 – Ingroeibaan 9,6499 €/u 9,6499 €/u

Cat. 2 – Met diploma of 6 maand ancienniteit in de sector 11,9265 €/u 12,0765 €/u

Cat. 3 – Autonoom of meer dan 5 jaar ancienniteit in de sector 13,2768 €/u 13,5268 €/u

Cat. 4 – Operationeel leidinggevende functie 14,7279 €/u 14,9779 €/u

Cat. 5 – Functioneel leidinggevende functie 2585,08 €/m 2626,25 €/m

              Met 10 jaar anciënniteit in de functie  (+ 10 %) 2843,59 €/m 2888,88 €/m

              Met 20 jaar anciënniteit in de functie  (+ 20 %) 3102,10 €/m 3151,50 €/m

De vergoeding voor het niet ter beschikking stellen van 
werkmateriaal in de kapperssector is op 1 mei geïn-
dexeerd. 

De jaarlijkse forfaitaire terugbetaling bedraagt op dit 
moment € 416 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.

Als de werknemer zijn eigen werkmateriaal wil gebrui-
ken, 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 werk-
gever de forfaitaire terugbetaling niet verschuldigd.

1. Vergoeding voor het niet ter beschikking stellen van werk- 
materiaal in de kapperssector



KAPPERS, FITNESS &  SCHOONHEIDSZORGEN

De minimumlonen in fitnesscentra (alleen categorieën 3, 4, 6 en 7) verhogen vanaf 1 juli 2016

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

      Loon op 1/7/2016 + 5 % + 10 % + 20 %

Cat. 1 – Fitness initiator of groepsfitness initiator  
                                      (zonder diploma of - 6 maand) 1589,02 €/m

Cat. 2 – Fitness initiator of groepsfitness initiator  
                                          (met diploma of + 6 maand)       1686,75 €/m 1771,09 €/m 1855,43 €/m 2024,10 €/m

Cat. 3 -  Autonoom fitness instructor of groepsfitness  
                instructor                                                      1902,17 €/m 2092,39 €/m 2282,6 €/m

Cat. 4 – Personal trainer 1989,63 €/m 2188,59 €/m 2387,56 €/m

Cat. 5 – Gespecialiseerde personal trainer en instructor 2483,07 €/m 2731,38 €/m 2979,68 €/m

Cat. 6 – Operationeel leidinggevende 2159,48 €/m 2375,43 €/m 2591,38 €/m

Cat. 7 – Functioneel leidinggevende 2331,65 €/m 2564,82 €/m 2797,98 €/m
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De minimumlonen in schoonheidscentra blijven gelijk op 1 juli 2016

Categorieën Bedragen 
op 

1/7/2015

Bedragen 
vanaf 

1/5/2016

Cat. 1 – Ingroeibaan 1718,83 €/m 1753,21 €/m

Cat. 2 – Met diploma of 6 maand ancienniteit in de sector 1825,86 €/m 1862,38 €/m

Cat. 3 - Na 2 jaar ancienniteit in de sector                                                            1912,09 €/m 1950,33 €/m

              Na 5 jaar (+ 5 %) 2007,69 €/m 2047,85 €/m

              Na 10 jaar (+ 10 %) 2103,30 €/m 2145,36 €/m

              Na 15 jaar (+ 15 %) 2198,90 €/m 2242,88 €/m

              Na 20 jaar (+ 20 %) 2294,51 €/m 2340,40 €/m

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

2170,66 €/m 
2387,73 €/m

2214,07 €/m 
2435,48 €/m

Cat. 5 – Functioneel leidinggevende functie 2343,08 €/m 2389,94 €/m

              Met 10 jaar anciënniteit in de functie  (+ 10 %) 2577,39 €/m 2628,93 €/m

              Met 20 jaar anciënniteit in de functie  (+ 20 %) 2811,70 €/m 2867,93 €/m


