
Bedragen Wettelijk Minimum Loon (WML) per 1 januari 2021 
De bruto bedragen van het WML (loongroep 1) stijgen per 1 januari 2021 met 0,29%.  
Vanaf 2019 geldt dat extra werken boven het gemiddelde aantal arbeidsuren voortaan 
alleen nog maar gecompenseerd kan worden binnen de maand dat deze zijn gemaakt. 
Anders moeten deze uitbetaald worden. Over de extra gewerkte uren wordt ook vakan-
tiedagen en -geld opgebouwd, of deze nu worden uitbetaald of gecompenseerd.  
 
Voor werknemers die een BBL-opleiding volgen en 18 t/m 20 jaar zijn geldt een afwij-
kend minimum bruto uurloon. Zie onderstaande tabel van het WML voor de wettelijke 
minimumlonen van werknemers die een BBL-opleiding volgen. 
 
Medewerkers 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 beëindigd, maar medewerkers kunnen ver-
worven rechten hebben. Na 1 juni 2013 zijn de CAO lonen niet meer verhoogd. De lonen 
uit Loongroep 2 van de CAO liggen onder het Wettelijk Minimum Loon (WML) voor 38 uur 
per week. U dient uw medewerkers minimaal het WML op basis van 38 uur per week te 
betalen! 
 
Bruto minimumjeugdlonen op basis van een werkweek van 38 uur per week 
Leeftijd per uur    
21 jaar e.o.  € 10,24 
20 jaar     €   8,19 
20 jaar BBL   €   6,30 
19 jaar     €   6,14 
19 jaar BBL   €   5,38 
18 jaar     €   5,12 
18 jaar BBL   €   4,66 
17 jaar     €   4,05 
16 jaar*     €   3,54 
* werknemers onder de 16 jaar mogen geen kassawerk verrichten. 
NB: werknemers met een leeftijd van 16 tot 18 jaar mogen tabak en kansspelen verko-
pen, maar mag u volgens de wet niet alleen in de winkel laten staan. 
 
Medewerkers die geen verwijzing naar de CAO in hun arbeidsovereenkomst 
hebben  
U kunt medewerkers die vanaf 1 november 2013 zijn aangenomen, en geen verwijzing in 
hun arbeidsovereenkomst hebben naar de cao, op dit moment belonen volgens het mini-
mumloon op basis van 40 uur per week. Als er in de toekomst een cao wordt afgesloten 
dient u minimaal het WML op basis van 38 uur per week te betalen. 
 
Bruto minimumjeugdlonen op basis van een werkweek van 40 uur per week 
Leeftijd per uur   
21 jaar  e.o. €  9,72 
20 jaar     €  7,78 
20 jaar BBL   €  5,98 
19 jaar     €  5,84 
19 jaar BBL   €   5,11 
18 jaar     €  4,86 
18 jaar BBL   €   4,43 
17 jaar     €  3,84 
16 jaar*     €  3,36 
* werknemers onder de 16 jaar mogen geen kassawerk verrichten. 
NB: werknemers met een leeftijd van 16 tot 18 jaar mogen tabak en kansspelen verko-
pen, maar mag u volgens de wet niet alleen in de winkel laten staan.  


