
 
Bedragen Wettelijk Minimum Loon (WML) per 1 januari 2019 
 
De bruto bedragen van het WML (loongroep 1) stijgen per 1 juli 2018. Verder is gewij-
zigd dat extra werken boven het gemiddelde aantal arbeidsuren voortaan alleen nog 
maar gecompenseerd kan worden binnen de maand dat deze zijn gemaakt. Anders moe-
ten deze uitbetaald worden. Over de extra uren dient altijd vakantiegeld betaald te wor-
den, of deze nu zijn uitbetaald of gecompenseerd.  
** voor BBL leerlingen van 18 t/m 20 jaar geldt een afwijkend minimum bruto 
uurloon. Per 1 januari 2019 (op basis van een 40-urige werkweek): 18 jaar € 4,19, 19 
jaar € 4,83 en 20 jaar € 5,66. 
 
Heeft u een medewerker aangenomen na 1 november 2013 en heeft u in de arbeids-
overeenkomst geen verwijzing meer naar de cao (38 uur per week), dan kunt u het WML 
voor 40 uur per week gebruiken. 
 
De NSO adviseert u altijd een bruto uurloon te noemen in de arbeidsovereenkomst (zie 
NSO model van of na november 2014). Dit uurloon is exclusief vakantiegeld en vakantie-
dagen. Vakantiedagen mogen alleen bij uitdiensttreding worden uitbetaald. Vakantiegeld 
wordt uiterlijk in de maand juni uitbetaald. 
 
Bruto minimumjeugdlonen gebaseerd op een werkweek van 40 uur per week 
Leeftijd per uur   
22 jaar e.o.    €  9,33 
21 jaar     €  7,93 
20 jaar     €  6,53 
19 jaar     €  5,13 
18 jaar     €  4,43 
17 jaar     €  3,69 
16 jaar     €  3,22 
15 jaar* €  2,80* 
* werknemers onder de 16 jaar mogen geen kassawerk verrichten. 
 
 
Werknemers die nog arbeidsvoorwaarden volgens de CAO hebben 
In de tabaksdetailhandel geldt volgens de CAO voor de tabaksdetailhandel een 38-urige 
werkweek. De cao is per 1 november 2013 definitief beëindigd, maar werknemers kun-
nen verworven rechten hebben. Na 1 juni 2013 zijn de cao lonen niet meer verhoogd. 
Loongroep 2 uit de cao onder het Wettelijk Minimum Loon (WML) voor 38 uur per week!  
Heeft u een medewerker aangenomen voor 1 november 2013 en heeft u geen afspra-
ken gemaakt met deze medewerker(s) over nieuwe arbeidsvoorwaarden dan dient u mi-
nimaal het WML (basis 38 uur per week) te betalen.  
 
Bruto minimumjeugdlonen gebaseerd op een werkweek van 38 uur per week 
Leeftijd per uur    
22 jaar e.o.    €  9,82  
21 jaar     €  8,35 
20 jaar     €  6,87 
19 jaar     €  5,40 
18 jaar     €  4,67 
17 jaar     €  3,88 
16 jaar     €  3,39 
15 jaar* €  2,95* 
* werknemers onder de 16 jaar mogen geen kassawerk verrichten 
 


