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1.  Nieuwe minimumlonen vanaf 1 februari 2020
Door de overschrijding van de spilindex in de sector, stijgen de lonen van de werkne-
mers van de sector kappers, fitness en schoonheidszorgen met 2 % vanaf 1 februari 2020. 
Volgende lonen zijn van toepassing vanaf 1 februari 2020:

Lonen in de kapsalons

Categorieën Lonen op 
01/01/2020

Lonen op 
01/02/2020

 Cat. 1 – Ingroeibaan 10,1258 €/u 10,3283 €/u

Cat. 2 – Met diploma of 6 maand anciënniteit 
in de sector 12,8544 €/u 13,1115 €/u

Cat. 3 – Autonoom of meer dan 5 jaar  
anciënniteit in de sector 14,4142 €/u 14,7025 €/u

Cat. 4 – Operationeel leidinggevende functie 15,9241 €/u 16,2426 €/u

Cat. 5 – Functioneel leidinggevende functie 2.788,49 €/m 2.844,26 €/m

Met 10 jaar anciënniteit in de functie  
(+ 10 %) 3.067,34 €/m 3.128,69 €/m

Met 20 jaar anciënniteit in de functie  
(+ 20 %) 3.346,19 €/m 3.413,11 €/m
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Lonen in de schoonheidscentra

Categorieën Lonen op 01/01/2020 Lonen op 01/02/2020
Cat. 1 – Ingroeibaan 1.858,24 €/m 1.895,40 €/m

Cat. 2 – Met diploma of 6 maand anciënniteit in de 
sector 1.973,08 €/m 2.012,54 €/m

Cat. 3 – Na 2 jaar anciënniteit in de sector 2.065,58 €/m 2.106,89 €/m

 Na 5 jaar (+ 5 %) 2.168,86 €/m 2.212,23 €/m

 Na 10 jaar (+ 10 %) 2.272,14 €/m 2.317,58 €/m

 Na 15 jaar (+ 15 %) 2.375,42 €/m 2.422,92 €/m

 Na 20 jaar (+ 20 %) 2.478,70 €/m 2.528,27 €/m

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

2.342,99 €/m
2.577,29 €/m

2.389,85 €/m
2.628,84 €/m

Cat. 5 – Functioneel leidinggevende functie 2.527,99 €/m 2.578,55 €/m

 Met 10 jaar anciënniteit in de functie (+ 10 %) 2.780,79 €/m 2.836,41 €/m

 Met 20 jaar anciënniteit in de functie (+ 20 %) 3.033,59 €/m 3.094,26 €/m

Lonen in de fitnesscentra

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

 Lonen op 
01/02/2020 + 5 % + 10 % + 20 %

Cat. 1 – Fitness initiator of groepsfitness initiator  
(zonder diploma of - 6 maand) 1.719,25 €/m

Cat. 2 – Fitness initiator of groepsfitness initiator  
(met diploma of + 6 maand) 1.824,12 €/m 1.915,33 €/m 2.006,53 €/m 2.188,94 €/m

Cat. 3 – Autonoom fitness instructor of groepsfitness  
instructor 2.106,25 €/m 2.316,88 €/m 2.527,50 €/m

Cat. 4 – Personal trainer 2.202,42 €/m 2.422,66 €/m 2.642,90 €/m

Cat. 5 – Gespecialiseerde personal trainer en instructor 2.678,46 €/m 2.946,31 €/m 3.214,15 €/m

Cat. 6 – Operationeel leidinggevende 2.389,22 €/m 2.628,14 €/m 2.867,06 €/m

Cat. 7 – Functioneel leidinggevende 2.578,55 €/m 2.836,41 €/m 3.094,26 €/m
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2.  Vergoeding voor het niet ter beschikking stellen van werkmateriaal in de kapperssector
De vergoeding voor het niet ter beschikking stellen van werkmateriaal in de kapperssector is ook op 1 februari 2020 
geïndexeerd.

De jaarlijkse forfaitaire terugbetaling bedraagt op dit moment € 441,6323 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 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.


