
 
Jobadvertenties vind je zowel  
in dit weekendkatern als elke  
werkdag verspreid in je krant.  
En natuurlijk op Jobat.be.                  

Check het Salariskompas 
op Jobat.be en vergelijk 

je loon met dat van anderen 
op Jobat.be/salariskompas

JOBAT SALARISKOMPAS: LOON STATUS QUO OP 3.748 EURO BRUTO

Het gemiddeld maandelijkse brutoloon in België bedraagt 3.748 euro. Dat blijkt uit 
het Salariskompas van Jobat, dat is gebaseerd op een rondvraag bij 114.000 werkende 
Belgen. Op een jaar tijd is het brutoloon grotendeels gelijk gebleven, los van index- 
aanpassingen en extralegale voordelen. Maar wat bepaalt allemaal je loon?

Ook al worden in het Jobat Salariskompas lonen 
hoger dan 10.000 euro eruit gehaald, toch trekken 
veelverdieners zo’n loongemiddelde van 3.748 euro 
traditioneel naar boven. Daarom vermelden we ook 
de mediaan en die ligt volgens Jobat op 3.302 euro 
bruto. Concreet betekent dit dat de helft van de 
ondervraagden minder verdient dan 3.302 euro en 
de andere helft meer verdient dan dat bedrag. Maar 
wat bepaalt je loon?

1. FUNCTIE & SECTOR
Zoals elk jaar blijkt uit het Salariskompas dat ma-
nagementprofielen (gemiddeld 6.152 euro bruto per 
maand) het meest verdienen, gevolgd door research 
& development (4.344 euro), ingenieurs (4.242 euro) 
en juristen (4.129 euro). Als medewerkers in de hore-
ca verdien je het minst (2.798 euro).
Maar er zijn ook grote verschillen in sectoren. 
Chemie & farma en energie & milieu blijven de best 
betalende sectoren, gevolgd door bank en verzeke-
ringen. In de horecasector verdien je dus het minst, 
gevolgd door toerisme, sport & recreatie.

2. OPLEIDING 
Met een masteropleiding verdien je 4.478 euro bruto, 
gemiddeld per maand. Als professionele bachelor is 
dat gemiddeld 3.535 euro, en als werknemer zon-
der hoger onderwijs is dat 3.088 euro gemiddeld. 

Het verschil tussen lonen voor masters enerzijds en 
bachelors en mensen zonder hoger onderwijs an-
derzijds is dit jaar wel iets kleiner.

3. ANCIËNNITEIT
Anciënniteit heeft een grote impact op je loon. Het 
gemiddelde startloon (geen of minder dan 1 jaar 
ervaring) bedraagt 2.657 euro bruto per maand. 
Na dertig jaar ervaring is dat 4.797 euro bruto gemid-
deld, goed voor een toename van zowat 80 procent. 
Vooral tussen vijf en vijftien jaar ervaring stijgt het 
loon in verhouding het meest. 

4. JE WERKGEVER: 
 LOCATIE EN GROOTTE
Over heel het land bekeken, kan je in Brussel nog al-
tijd rekenen op het zwaarste loonzakje: in de hoofd-
stad verdien je gemiddeld ruim een vijfde meer dan 
in Vlaanderen. Dat heeft natuurlijk onder meer te 
maken met het feit dat in Brussel heel wat (hoofd-
kantoren van) grote bedrijven gevestigd zijn. Want 
hoe groter de werkgever (en daarmee vaak ook: hoe 
gespecialiseerder de jobs), gemiddeld hoe hoger 
het loon.

5. JE STATUUT & GESLACHT
Het gemiddelde brutoloon voor de werkende Belg 
bedraagt dus 3.748 euro, maar verschilt van statuut. 

Zo ligt het bij bedienden op 3.815 euro, bij arbeiders 
op 2.961 euro, bij overheidspersoneel (zowel con-
tractuele als statutaire ambtenaren) situeert het ge-
middelde loon zich op 4.199 euro bruto.
Ook tussen mannen en vrouwen is er een verschil. 
Zo verdienen mannen gemiddeld 672 euro meer 
dan vrouwen. Al komt dat ook doordat mannen vaak 
beter zijn vertegenwoordigd in functies, denk aan 
directieleden of ingenieurs, die in verhouding hoge-
re lonen uitkeren.
Opvallend is dat zowel qua statuut als geslacht de 
loonverschillen groter worden naargelang de loop-
baan vordert. Zo stijgen de lonen van bedienden en 
overheidswerknemers sneller dan die van arbeiders. 
Ook de loonkloof tussen mannen en vrouwen neemt 
toe, vooral na 11 à 15 jaar ervaring. Bij de start van 
de loopbaan is het verschil tussen man en vrouw 
325 euro, na een loopbaan van dertig jaar of meer is 
dat 1.114 euro bruto. Maar ook hier: gemiddeld.

William Visterin

Wat bepaalt 
je verdiende loon?
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De Populier

Schrijf je nu gratis in via: www.jobat.be/jobbeurskempen

Scan me en ontvang
je gratis toegangsticket!

Woensdag 27 april 2022
van 13u tot 18u

Deze bedrijven verwachten je!



De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

Solliciteren doe je online  
 www.antwerpen.be/vacatures

Stad Antwerpen werft aan:

Medewerkers Groen
en Begraafplaatsen
Parken, perken, begraafplaatsen en bomen beheren in 
Antwerpen, dat is werk voor vaardige handen. Heb jij 
kennis van groen, ben je technisch sterk en vind 
je ecologisch natuurbeheer belangrijk? 

Kies voor een job bij de stad,  
in balans met jouw leven.

Het lokaal bestuur Edegem is op zoek naar een (m/v/x)

PROJECTMEDEWERKER 
ICT (B1-B3)

Je werkt graag bij een organisatie die digitalisering hoog in het vaandel draagt?  
Als projectmedewerker bij lokaal bestuur Edegem werk je mee aan de transitie 
van onze organisatie naar een digitale werkplek met nieuwe ICT-infrastructuur, 
mobile devices, endpoints en security.

Wat vragen we?
Je behaalde een bachelordiploma 
informatica, een diploma in de lijn 
hiervan of een gelijkgesteld diploma. 
Ook met een ander bachelordiploma 
en drie jaar relevante beroepservaring 
kom je aanmerking. 

Wat bieden we?
Een brutowedde van minimum 
2 663,62 euro en maximum 
4 488,12 euro. Je mag alle relevante 
privé-anciënniteit en/of alle jaren 
gepresteerd in overheidsdienst 
meenemen. Maaltijdcheques 
van 8 euro, 32 vakantiedagen, 
gratis hospitalisatieverzekering, 
fietsvergoeding (0,25 cent per 
km), terugbetaling abonnement 

woon-werkverkeer, aanvullende 
pensioenverzekering (3%), opleidings- 
en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Je start met een vervangingscontract 
tot 31 maart 2023. Aansluitend 
maak je kans op een contract van 
onbepaalde duur. We leggen met deze 
oproep een werfreserve van 3 jaar aan.

Solliciteren?
Uiterlijk maandag 16 mei 2022 via 
www.edegem.be/vacatures. 

Meer info?
Stuur een mailtje naar 
personeel@edegem.be of 
bel 03 289 22 50. 

ECO-SHOP zoekt  Shopmanager Antwerpen
JE BENT:
-  een bedreven verkoper met een 

verzorgd voorkomen;
-  geïnteresseerd in de 

tweedehandssector;
-  stipt, correct en zelfstandig;
-  behendig met pc en social media;
-  bereid om te werken op zaterdag;
-  meertalig (nl/fr/eng) is een pluspunt.

WIJ BIEDEN: 
-  Een fulltime job (38u) en marktconform 

loon;
-  De kans om je eigen winkel uit te baten 

en een netwerk van kopers en verkopers 
uit te bouwen (on- en offline).

Ben je gemotiveerd om te starten
 als shopmanager van Eco-Shop?
Stuur je cv en motivatie naar 
ann.warnez@ecoshop.be 
Of vraag meer info op
051/21.15.31

Voor de juiste 
chemie tussen 

kandidaat en 
aanwerver

Kortrijk
Vaartstraat 25
056 225 880

Gent
Kortrijksesteenweg 1099

093 108 339

www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be
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