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Aanpassingen Wet 

Minimum(jeugd)loon 

 
Geschreven door mr. Edith van Schie 

 

De Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) wijzigt per 1 juli 2017, 

per 1 januari 2018, per 1 juli 2019 en vermoedelijk ook nog op enige andere 

momenten in de aankomende periode. Wat wijzigt wanneer?  

 Vanaf 1 juli 2017 wordt de leeftijdsgrens van het minimumloon verlaagd van 23 

tot 22 jaar. 

 Vanaf 1 juli 2017 gaat het wettelijk minimumjeugdloon voor 18- tot 21-jarigen 

omhoog. 

 Vanaf 1 januari 2017 hebben werkgevers recht op lage-inkomensvoordeel voor 

werknemers die (tot maximaal 125% van) het minimumloon verdienen. 

 Vanaf 1 januari 2018 moet ook het minimum(jeugd)loon worden betaald over 

meerwerk. 

 Vanaf 1 januari 2018 moeten werknemers die stukloon krijgen ook het 

minimum(jeugd)loon (kunnen) verdienen. 

 Werken op basis van opdrachtovereenkomst gaat ook vallen onder de WML. Per 

wanneer is nog niet bekend. 

 Er zijn plannen om het minimumuurloon te standaardiseren. Per wanneer is nog niet 

bekend. 
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Leeftijdsgrens minimumloon-minimumjeugdloon wordt verlaagd 

 
Tot 1 juli 2017 geldt een minimumloonleeftijd van 23 jaar. Dat betekent dat werknemers vanaf 

23 jaar aanspraak kunnen maken op het minimumloon. Werknemers die jonger zijn dan 23 

jaar kunnen aanspraak maken op het minimumjeugdloon. Het minimumjeugdloon is afgeleid 

van het minimumloon; per leeftijd bestaat aanspraak op een percentage van het minimumloon.  

Tot 1 juli 2017 ziet dit er als volgt uit: 

Leeftijd Percentage tot 1-7-

17 

23 jaar en 

ouder 

100% 

22 jaar 85% 

21 jaar 72,5% 

20 jaar 61,5% 

19 jaar 52,5% 

18 jaar 45,5% 

17 jaar 39,5% 

16 jaar 34,5% 

15 jaar 30% 

 

De leeftijdsgrens voor het minimumloon gaat in twee stappen omlaag. De eerste stap wordt 

op 1 juli 2017 gezet. Vanaf die datum krijgen ook 22-jarige werknemers aanspraak op het 

minimumloon. Stap 2 zal worden gezet op 1 juli 2019; vanaf die leeftijd krijgen ook werknemers 

die 21 jaar zijn recht op het minimumloon.   

Dit ziet er in een tabel als volgt uit: 

Leeftijd Tot 1-7-17 Per 1-7-17 Per 1-7-19 

23 jaar en 

ouder 

100% 100% 100% 

22 jaar  100% 100% 

21 jaar   100% 

(100% = het minimumloon) 
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Compensatie minimumjeugdloon 
Door het minimumloon van (eerst) 22-jarigen en (later) 21-jarigen te verhogen tot 100%, 

zouden de verschillen tussen de lonen van respectievelijk 22- en 21-jarigen wel erg groot 

worden; vanaf 1 juli 2017 zou het wettelijk minimum(jeugd)loon van een 22-jarige bijvoorbeeld 

27,5% hoger zijn dan dat van een 21-jarige. Vanaf juli 2019 zou het verschil in 

minimumjeugdloon van een 21-jarige ten opzichte van een 20-jarige zelfs 38,5% schelen.  

Deze verschillen zijn zo groot dat het niet denkbeeldig is dat werkgevers hun personeelsbeleid 

hierop gaan aanpassen. Zij zouden de arbeidsovereenkomsten van werknemers die op zich 

prima functioneren maar de minimumloonleeftijd bereiken, bijvoorbeeld kunnen beëindigen uit 

kostenbesparing. Dat is uiteraard geen goede ontwikkeling. Bovendien is de reden van het 

verlagen van de minimumloon-leeftijd gelegen in het feit dat jongeren op 22- en 21-jarige 

leeftijd op zichzelf gaan wonen, op zichzelf willen wonen en/of financieel voor zichzelf gaan of 

willen zorgen. Dat geldt natuurlijk ook voor de jongere leeftijdsgenoten. Een hoger wettelijk 

minimum(jeugd)loon helpt jongeren om voor zichzelf te kunnen zorgen. 

Vraag & Antwoord: 

Wij betalen cao-loon. Ik neem aan dat wij ons daar gewoon aan moeten blijven 

houden? 

Antwoord: Nee. De wettelijke minimumloonbepalingen gaan voor op hetgeen in cao’s 

staat. Dat betekent dat bekeken moet worden of in sommige gevallen – bijvoorbeeld bij 

22-jarigen of jongeren tussen 18 en 21 jaar – het wettelijk minimumloon niet hoger is 

dan het geldende cao-loon. Als dat zo is, dan zal het (hogere) wettelijk minimumloon 

betaald moeten worden.” 

Redenen voor het kabinet om – naast verhoging van de minimumloon-leeftijd, ook het wettelijk 

minimumjeugdloon te verhogen. Net als met de verlaging van de minimumloon-leeftijd, zal het 

wettelijk minimumjeugdloon ook stapsgewijs worden verhoogd. Met ingang van 1 juli 2017 

wordt het minimumjeugdloon voor werknemers van 18 tot 21 jaar verhoogd en per 1 juli 2019 

maken werknemers tussen 18- en 20 jaar nog een stap omhoog. De van het minimumloon 

afgeleide percentages voor 15- tot 17-jarigen blijven overigens gelijk. In een tabel ziet dit er 

als volgt uit: 

Leeftijd Percentages tot 1-7-

17 

Percentages per 1-7-

17 

Percentages per 1-7-

19 

23 jaar en 

ouder 

100% 100% 100% 

22 jaar 85% 100% 100% 

21 jaar 72,5% 85% 100% 

20 jaar 61,5% 70% 80% 

19 jaar 52,5% 55% 60% 

18 jaar 45,5% 47,5% 50% 

17 jaar 39,5% 39,5% 39,5% 

16 jaar 34,5% 34,5% 34,5% 

15 jaar 30% 30% 30% 
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Rekenvoorbeelden 
 

Chantal 

Chantal is op 1 mei 2016 22 jaar geworden. Zij werkt fulltime en verdient het 

minimumjeugdloon. Met ingang van 1 mei is het loon van Chantal gestegen van € 

1.124,90 per maand tot € 1.318,85 per maand; een stijging van € 193,95 per maand. 

Als gevolg van de wetswijziging geldt met ingang van 1 juli 2017 voor Chantal het 

minimumloon, als gevolg waarvan haar maandloon met nog eens met € 246,55 per 

maand stijgt tot € 1.565,40; een loonsverhoging van € 440,50 (bijna 40%) in tijd van 2 

maanden. 

Een retail organisatie 

Bij een retail organisatie werken 1500 medewerkers. Circa 600 van die medewerkers 

verdient het wettelijk minimum(jeugd)loon. Zij werken allemaal fulltime. De 

leeftijdsverdeling van deze laatstgenoemde groep is (per 1 juli 2017) ongeveer als 

volgt: 

Aantal Leeftijd 

minimum(jeugd)loners 

1.000   jonger dan 18 jaar 

   600  18 tot 19 jaar  

   700  19 tot 20 jaar 

   700  20 tot 21 jaar 

   800  21 tot 22 jaar 

   500  22 tot 23 jaar 

1.700  23 jaar en ouder 

 

Het totale bedrag aan brutoloon voor de groep die het minimumjeugdloon verdient en 

ouder is dan 18 maar jonger dan 23 jaar is maandelijks € 3.221.140,-.  

Per 1 juli 2017 geldt een verhoging van 0,89%. Dat betekent dat het totale brutoloon - 

zonder de wetswijziging - zou stijgen met € 28.668,15 per maand.  

Met de wetswijziging geldt echter dat 22-jarigen het wettelijk minimumloon gaan 

verdienen én dat 18-, 19-, 20-, en 21-jarigen naar een hoger minimumjeugdloon gaan. 

Dat betekent dat de lonen van deze groep in feite stijgen met € 441.895,= per maand; 

een stijging van bijna 14%.  
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 Rekenvoorbeeld retailorganisatie: 

Aantal Leeftijd Maandloon per 

werknemer 

voor 

1 juli 2017 

Loonkosten per maand 

na toepassing van het 

aanpassingspercentage 

0,89% per 1 juli 2017 

Maandloon per 

werknemer 

toepassing 

wetswijzigingen 

vanaf 

1 juli 2017 

1.000   jonger dan 18 

jaar 

   

   600  18 tot 19 jaar               €           

706,- 

 €        743,55 

   700  19 tot 20 jaar €        814,60  €        860,95 

   700  20 tot 21 jaar €        954,25  €     1.095,80 

   800  21 tot 22 jaar €     1.124,90  €     1.330,60 

   500  22 tot 23 jaar          €      

1.318,85 

 €     1.565.40 

1.700  23 jaar en 

ouder 

   

 TOTALEN per 

maand 

€ 3.221.140,- € 3.249.808,15 € 3.663.035,- 

 

Uitgaande van een kwart extra loonkosten voor werkgevers ten opzichte van het 

brutoloon betekent dit voor deze werkgever een (loon)kostenstijging van ruim 7 miljoen 

euro op jaarbasis.  

Koen 

Koen is op 1 januari 2017 19 jaar geworden. Hij werkt fulltime en verdient het wettelijk 

minimumjeugdloon ad. € 814,60. Op 1 juli 2017 stijgt het loon van Koen als gevolg van 

het aanpassingspercentage en de Wet herziening Wet Minimumloon en 

minimumvakantiebijslag tot een bedrag van € 860,95.  

Hoewel de aanpassingspercentages per 1 januari 2018, 1 juli 2018, 1 januari 2019 en 

1 juli 2019 uiteraard nog niet bekend zijn, betekent de herzieningswet voor het loon van 

Koen (de aanpassingspercentages buiten beschouwing gelaten) dat hij per 1 juli 2018 

– hij is dan 20 jaar – aanspraak krijgt op € 962,72 en per 1 juli 2019, als stap 2 van de 

herzieningswet wordt genomen en Koen 21 jaar is, dat zijn minimumloon naar € 

1.565,40 gaat.  Dat betekent dus dat het salaris van Koen in tijd van 3 jaar van € 814,60 

naar € 1.565,40 stijgt. Dat is bijna een verdubbeling (92% stijging) van het salaris.  
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Maatregelen ter voorkoming van negatieve uitwerking verlaging 

minimumloon-leeftijd 
Zoals blijkt uit de voorbeelden van Chantal, de retailorganisatie en Koen is de hervorming van 

de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag voor werkgevers een behoorlijke kostenpost. 

Om te voorkomen dat deze maatregelen een negatieve uitwerking hebben op de 

jeugdwerkgelegenheid, is een aantal maatregelen in het leven geroepen: 

1. Het stapsgewijs verlagen van de leeftijdsgrens om waar nodig bij te kunnen sturen. 

2. De introductie van het ‘Lage-inkomensvoordeel’. 

3. De introductie van de ‘Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon’. 

4. Het verhoogde minimumjeugdloon geldt niet voor mbo-leerlingen van 18 tot 20 jaar die 

een Beroepsbegeleidende Leerweg volgen. 

 Voor mbo’ers van 21 en 22 jaar gelden de verhoogde bedragen wel.  

Ad 1 - Stapsgewijs verlagen van de leeftijdsgrens 

De reden om de leeftijdsgrens voor wettelijk minimumloon in twee stappen te verlagen is dat 

de regering daarmee de mogelijkheid heeft willen open laten om bij te sturen als dat nodig is. 

Als blijkt dat de aanpassingen die als gevolg van stap 1 worden ingevoerd een negatieve 

uitwerking hebben op – bijvoorbeeld – de jeugdwerkloosheid, dan kan de regering daar 

passende maatregelen voor nemen. Zij zouden bijvoorbeeld stap 2 kunnen aanpassen of zelfs 

kunnen besluiten dat stap 2 helemaal niet – of pas in een later stadium – zal worden gezet. 

Ad 2 - Lage-inkomensvoordeel 

Werkgevers kunnen voor 21- en 22-jarigen die jaarlijks minstens 1248 uur werken een deel 

loonkostenstijging gecompenseerd krijgen. Werkgevers kunnen dat regelen door het lage-

inkomensvoordeel. Dit is een – sinds 1 januari 2017 – nieuwe jaarlijkse tegemoetkoming voor 

werkgevers op grond van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Het lage-

inkomensvoordeel is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag 

loon en kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar. 

Werkgevers hebben recht op dit voordeel voor elke werknemer die voldoet aan de volgende 

drie voorwaarden: 

 De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% 

van het wettelijk minimumloon voor werknemers.  

o dit geldt dus niet voor werknemers die nog geen recht hebben op wettelijk 

minimumloon; vanaf 1 juli 2017 geldt het niet voor medewerkers van 21 jaar en 

jonger en vanaf 1 juli 2019 geldt het niet voor medewerkers van 20 jaar en 

jonger. 

 De werknemer heeft ten minste 1248 uren per jaar loon ontvangen.  

o Het gaat om de uren waarover de werkgever loon aan de werknemer heeft 

betaald. Het gaat dan dus om: 

 de contracturen; dat zijn de arbeidsuren die de werknemer en de 

werkgever samen zijn overeengekomen. Hieronder vallen dus ook uren 
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waarin de werknemer niet heeft gewerkt, maar waarover hij wel loon 

heeft ontvangen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij ziekte van de 

werknemer of als de werknemer vakantie opneemt. 

 de uren die buiten de overeengekomen arbeidsuren vallen. Het gaat 

dan om de uitbetaalde extra uren die een werknemer werkt, bijvoorbeeld 

als hij heeft overgewerkt of als hij niet genoten vakantiedagen laat 

uitbetalen. 

 De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt (zie onderstaand schema voor 

de verschillende AOW-leeftijden: 

Geboortedatum werknemer Jaar waarin de werknemer  

een AOW-uitkering krijgt 

Leeftijd waarop de   

AOW-uitkering ingaat 

Voor 1 januari 1948 2012 65 jaar 

Na 31 december 1947  

maar voor 1 december 1948 

2013 65 jaar en  1 maand 

Na 30 november 1948  

maar voor 1 november 1949 

2014 65 jaar en 2 maanden 

Na 31 oktober 1949  

maar voor 1 oktober 1950 

2015 65 jaar en 3 maanden 

Na 30 september 1950  

maar voor 1 juli 1951 

2016 65 jaar en 6 maanden 

Na 30 juni 1951  

maar voor 1 april 1952 

2017 65 jaar en 9 maanden 

Na 31 maart 1952  

maar voor 1 januari 1953 

2018 66 jaar 

Na 31 december 1952  

maar voor 1 september 1953 

2019 66 jaar en 4 maanden 

Na 31 augustus 1953  

maar voor 1 mei 1954 

2020 66 jaar en 8 maanden 

Na 30 april 1954  

maar voor 1 januari 1955 

2021 67 jaar 

Na 31 december 1954  

maar voor 1 oktober 1955 

2022 67 jaar en 3 maanden 

Op of na 1 oktober 1955 De AOW-leeftijd is minimaal 67 jaar en 3 maanden. 

Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd afhankelijk van de 

gemiddelde levensverwachting. Vijf jaar voor de 

desbetreffende AOW-leeftijden worden de ingangsdata 

pas bekend gemaakt. 
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De werkgever ontvangt het lage-inkomensvoordeel automatisch naar aanleiding van zijn 

aangifte loonheffingen. Het UWV beoordeelt op basis van de aangifte van de werkgever voor 

welke werknemers hij recht heeft op het lage-inkomensvoordeel. Als uit de aangifte van de 

werkgever blijkt dat hij recht heeft op het lage-inkomensvoordeel, dan betaalt de 

belastingdienst dit over de jaren 2017 en 2018 automatisch aan de werkgever uit. 

De hoogte van het bedrag dat werkgevers als gevolg van het lage-inkomensvoordeel 

uitbetaald krijgen, hangt af van het aantal loonuren dat werknemers die aan de voorwaarden 

voldoen in een jaar uitbetaald hebben gekregen. In onderstaande tabel het lage-

inkomensvoordeel voor 2017: 

Gemiddeld uurloon in 

2017 

(Let op! Dit zijn nog 

voorlopige bedragen) 

Lage- inkomensvoordeel 

per  werknemer per aan 

de werknemer betaald 

loon per uur 

Maximale Lage- 

inkomensvoordeel per 

werknemer per jaar (bij 

een 40-urige werkweek) 

€ 9,54 tot maximaal € 

10,49 

€ 1,01 € 2.000 

€ 10,50 tot maximaal € 

11,92 

€ 0,51 € 1.000 

De belastingdienst zal voor 15 maart 2018 aan werkgevers de voorlopige berekeningen van 

het lage-inkomensvoordeel binnen hun bedrijf toesturen. Deze berekening zal zijn gebaseerd 

op de aangiften en correcties over 2017 die de werkgevers tot en met 31 januari 2018 hebben 

ingediend. 

Het is belangrijk om goed te controleren of deze voorlopige berekeningen kloppen. 

Werkgevers kunnen namelijk maar tot uiterlijk 1 mei 2018 correcties over 2017 bij de 

belastingdienst indienen. 

Voor 1 augustus 2018 zal de belastingdienst de definitief vastgestelde lage-inkomensvoordeel 

berekeningen naar de werkgevers sturen en op uiterlijk op 12 september 2018 zullen die aan 

de werkgevers worden uitbetaald. 

Ad 3 – Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon 

Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers een tegemoetkoming krijgen voor de loonstijging van 

het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar. De bedoeling van deze 

tegemoetkoming is dat ondernemers worden gestimuleerd om jongen in dienst te nemen en 

hen in dienst te houden. Door de stijging van het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 en per 1 

juli 2019, zijn werkgevers duurder uit. De tegemoetkoming compenseert werkgevers voor de 

verhoging van het minimumjeugdloon.  
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Een werkgever heeft recht op een ‘Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon’ - ook wel 

‘minimumjeugdloon-voordeel’ of ‘Jeugd-Lage-inkomensvoordeel’ genoemd - als hij 

werknemers in dienst heeft die: 

 op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar 

hebben bereikt maar nog niet de leeftijd van 22 jaar; en 

 gemiddeld per uur verdienen:  

o werknemers van 18 jaar; minimaal 47,5% bij een normale arbeidsduur 

van 40 uur per week maar minder dan 55% bij een normale arbeidsduur 

van 36 uren per week; 

o werknemers van 19 jaar; minimaal 55% bij een normale arbeidsduur van 

40 uren per week maar minder dan 70% bij een normale arbeidsduur 

van 36 uren per week; 

o werknemers van 20 jaar; minimaal 70% bij een normale arbeidsduur van 

40 uren per week maar minder dan 85% bij een normale arbeidsduur 

van 36 uren per week; 

o werknemers van 21 jaar; minimaal 85% bij een normale arbeidsduur van 

40 uren per week maar minder dan 100% bij een normale arbeidsduur 

van 40 uren per week. 

Voor de tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon gelden de volgende uitgangspunten: 

 er wordt uitgegaan van de leeftijd die de werknemer op 31 december van het 

voorafgaande kalenderjaar heeft; en 

 er wordt uitgegaan van het gemiddelde uurloon in het kalenderjaar waarover het jeugd-

lage-inkomensvoordeel wordt toegekend; 
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Vraag & Antwoord: 

Geldt voor het ‘jeugd-lage-inkomensvoordeel ook een minimale arbeidsduur per jaar? 

Antwoord: Nee. In tegenstelling tot de regeling voor het ‘normale’ lage-inkomensvoordeel, 

geldt bij het jeugd-lage-inkomensvoordeel (of tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon), 

geen minimumaantal uitbetaalde loonuren per jaar om aanspraak te hebben op de regeling. 

Een indicatie van de compensatie over 2018, die werkgevers met werknemers die vallen onder 

de regeling zullen ontvangen, staat in onderstaande tabel: 

Leeftijd op 31 december 

voorafgaande jaar 
Compensatie per uur 

Maximale compensatie 

per kalenderjaar 

21 jaar € 0,85 € 1.768,00 

20 jaar € 0,55 € 1.144,00 

19 jaar € 0,15 € 312,00 

18 jaar € 0,12 €249,60 

De minimumjeugdlonen stijgen met ingang van 1 juli 2017 terwijl de tegemoetkoming 

verhoging minimumloon voor het eerst zal worden uitbetaald over het jaar 2018. Om dit te 

compenseren zal de belastingdienst de tegemoetkoming over 2018 eenmalig met factor 1,5. 

Daarmee wordt de verhoging van de minimumjeugdlonen per 1 juli 2017 globaal 

gecompenseerd. 

Na afloop van het kalenderjaar zal de belastingdienst automatisch de tegemoetkoming 

verhoging minimumjeugdloon aan de werkgevers uitbetalen. 

Ad 4 – Uitzondering verhoogd minimumjeugdloon voor Beroepsbegeleidende Leerweg 

Het verhoogde minimumjeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen geldt niet voor mbo-

leerlingen die een leerwerkplek in het kader van de Beroepsbegeleidende Leerweg (bbl) bij de 

werkgever hebben. Voor deze werknemers blijven de minimumjeugdloonpercentages van voor 

1 juli 2017 gelden. Voor mbo’ers van 21 en 22 jaar gelden de verhoogde 

minimumjeugdloonbedragen wel.  
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Meerwerk valt onder minimumloon 
 

In de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag staat nu niet met zoveel woorden dat een 

werknemer die meer werkt dan de overeengekomen arbeidsduur (of normale arbeidsduur) 

over die extra uren ook recht heeft op het minimumloon. Het is nooit de bedoeling geweest om 

ten aanzien van meerwerk een uitzondering te maken. Met ingang van 1 januari 2018 wordt 

deze lacune daarom gerepareerd. 

Er is sprake van ‘meerwerk’ als een werknemer meer uren werkt dan in zijn contract staat of 

meer uren werkt dan in de branche of in de onderneming gebruikelijk is. Deze extra uren 

moeten dus ook overeenkomstig het minimum(jeugd)loon worden uitbetaald. 

Nu niet in elke branche hetzelfde aantal uren wordt gewerkt, gelden verschillende 

minimumuurlonen: 

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 (vanaf 22 jaar (exclusief vakantiegeld): 

Fulltime werkweek 

van 

Per uur Per week Per maand 

36 uur   € 10,04 € 361,25 € 1.565,40 

38 uur  € 9,51 € 361,25 € 1.565,40 

40 uur  € 9,04 € 361,25 € 1.565,40 

 

Twee voorbeelden 

Casper 

Casper heeft een parttime contract voor 24 uur per week. Hij werkt bij een bedrijf waar 

een volledige werkweek 36 uur bedraagt. Dat betekent dat het minimumloon van 

Casper (24 maal € 10,04) € 240,96 per week- en € 1.044,16 per maand bedraagt. Als 

Casper in een week 26 uur werkt, dan betekent dat, dat hij aanspraak heeft op 2 maal 

€ 10,04 extra loon in die week.  

Leon 

Leon werkt in een bedrijf waar een fulltime werkweek 36 uur bedraagt. Leon werkt 

standaard 40 uur per week. Hij verdient het minimumloon. Voor Leon geldt dat hij 

aanspraak kan maken op € 1.565,40 (het wettelijk minimumloon bij een fulltime 

dienstverband van 36 uur) + € 174,03 (4 maal € 10,04 per week omgerekend per 

maand) = € 1.739,43 op maandbasis.  
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Tijd voor tijd 

Als een werknemer meer uren werkt dan overeengekomen of dan gebruikelijk, dan kan dit 

meerwerk ook worden gecompenseerd met doorbetaalde vrije tijd (vakantie- of vrije dagen), 

als dat in de cao zo is geregeld.  Deze uren moet de werknemer dan wel uiterlijk voor 1 juli 

van het jaar dat volgt op het jaar waarin ze zijn opgebouwd of ze moeten aan de werknemer 

worden uitbetaald. Bij uitdiensttreding moeten deze uren – als de werknemer ze nog niet heeft 

opgenomen – ook worden uitbetaald aan de werknemer.  

Vraag & Antwoord: 

Wat gebeurt er als een werkgever niet heeft bijgehouden hoeveel een werknemer extra 

heeft gewerkt? 

Antwoord: Het is de taak van de werkgever om bij te houden wanneer de extra uren zijn 

opgebouwd en wanneer ze zijn opgenomen of uitbetaald. Als een werkgever dit niet heeft 

bijgehouden, dan geldt het overzicht van de werknemer als uitgangspunt. Vaak is dat niet in 

het voordeel van de werkgever… 

 

Stukloon valt onder minimumloon 

Per 1 januari 2018 valt ook het stukloon (loon dat niet per gewerkt uur- maar per stuk(s) 

afgeleverd werk wordt betaald) onder de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag.  

Als een werknemer werkt op basis van stukloon, dan wordt voor de toepassing van het wettelijk 

minimumloon als arbeidsduur aangemerkt: ‘de daadwerkelijke tijd die de werknemer heeft 

besteed aan de uitvoering van de verrichte arbeid’.  

Voorbeeld 

Hanna 

Hanna is 24 jaar en werkt vijf dagen per week van 8 uur ’s ochtends tot 16 uur ’s 

middags in een bollenbedrijf. Zij pelt de bollen waardoor ze geschikt zijn om te planten. 

Hanna krijgt per kub kist (een kist van een meter bij een meter bij een meter) gepelde 

bollen ontvangt Hanna € 20,- bruto. Het fulltime minimumloon voor Hanna bedraagt  

(per 1 juli 2017) € 361,25 per week. Hanna pelt 3 kub kisten per dag. Dat zijn er 15 per 

week. Daar verdient zij € 300,- per week mee. Hanna verdient dus minder dan het 

wettelijk minimumloon en kan - met ingang van 1 januari 2018 – op grond van de Wet 

Minimumloon en minimumvakantiebijslag aanspraak maken op een hogere vergoeding 

per gepelde kub kist, te weten op € 24,08 bruto per kub kist. 
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Algemene norm 

Het vaststellen van de stukloonnorm kan ook worden gedaan voor specifieke werkzaamheden 

in een bedrijfstak. Uitgangspunt is daarbij dat de werknemer minstens het minimumloon moet 

kunnen verdienen in ‘de tijd die redelijkerwijs nodig is om de arbeid te verrichten’. Dit noemt 

men de ‘prestatienorm’ of de ‘stukloonnorm’.  

De minister van SZW kan op verzoek van de Stichting van de Arbeid een prestatienorm of 

stukloonnorm vaststellen. Eén van de voorwaarden hierbij is wel dat werkgeversorganisatie(s) 

en werknemersorganisatie(s) in die bedrijfstak het eens worden over deze stukloonnorm. Als 

dat niet lukt, of als er geen (geschikte) werknemersorganisatie beschikbaar is, dan kunnen 

werkgeversorganisatie(s) ook zelf een stukloonnorm verstrekken aan de Stichting van de 

Arbeid. Daar moet dan wel een deskundige bemoeienis mee hebben gehad.  

De minister wil de verschillende partijen voldoende tijd geven om het een en ander goed te 

organiseren, reden waarom de inwerkingtreding van deze regeling is bepaald per 1 januari 

2018. 

 

Werken op basis van opdrachtovereenkomst ook onder de WML 

Deze wet moet ervoor gaan zorgen dat mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben, maar 

op basis van een opdrachtovereenkomst werken, ook onder het wettelijk minimumloon (Wml) 

zullen vallen.  

Mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben, maar op basis van een overeenkomst van 

opdracht werken krijgen binnenkort ook aanspraak op het wettelijk minimumloon. De Tweede- 

en Eerste Kamer hebben ingestemd met een wetsvoorstel van de minister van SZW. Het is 

nog even afwachten wanneer de wet inwerking treedt. De wetswijziging gaat zes maanden na 

publicatie in het Staatsblad in. De bedoeling van de wetswijziging is dat het maken van 

misbruik van opdrachtnemers wordt voorkomen. 

Door de opdrachtgevers te verplichten om minimaal het minimumloon aan deze groep te 

betalen, wil de regering misbruik van opdrachtnemers voorkomen. Deze wet is met name tot 

stand gekomen met een groot aantal post- en pakketbezorgers dat op basis van een 

opdrachtovereenkomst werkt, maar waarbij het verschil met een arbeidsovereenkomst niet of 

nauwelijks aanwezig is.  

De Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag geldt nu ook al voor mensen die werken op 

basis van een overeenkomst van opdracht, maar alleen als de opdrachtnemer zich niet mag 

laten vervangen door een ander. Dit criterium blijkt in de praktijk gemakkelijk te omzeilen, 

waardoor de opdrachtgever geen minimumloon hoeft te betalen. Deze ‘Wet Werken op basis 

van opdrachtovereenkomst ook onder wet minimumloon’ moet hier verandering in 

aanbrengen. 

http://portal.xperthr.nl/?utm_source=xhra&utm_medium=wp-minimumloon&utm_campaign=xhra
https://www.xperthractueel.nl/?utm_source=xhra&utm_medium=wp-minimumloon&utm_campaign=whitepaper
mailto:accountmanagers@xperthr.nl


 

 
15 

www.xperthr.nl | www.xperthractueel.nl| 020-515 9515 | accountmanagers@xperthr.nl   
XpertHR, de HR antwoordbank en XpertHR Actueel zijn onderdeel van Reed Business Information 

 

 

 

Minimumuurloon 

Uitgangspunt van het minimum(jeugd)loon is het aantal werkuren dat binnen een bedrijf, sector 

of cao gebruikelijk is. Dat betekent dat het wettelijk uurloon bij een bedrijf waar een fulltime 

werkweek 36 uur bedraagt, hoger is dan het wettelijk uurloon bij een bedrijf waar een fulltimer 

40 uur per week werkt. Dit leidt tot verschillen die het handhaven en controleren van de Wet 

Minimumloon en minimumvakantiebijslag lastig maakt. Bovendien schept het verwarring als 

mensen geen volledige werkweek werken of als zij bijvoorbeeld twee banen hebben in 

verschillende sectoren. Ook leidt het omrekenen soms tot discussies of tot gevoelens van 

ongelijkheid. 

Voorbeeld  

Hans 

Hans is 24 en werkt in een bedrijf waar een 40-urige werkweek geldt. Hij werkt fulltime 

en hij verdient het minimumloon ad (per 1-1-2017 tot 1-7-2017) € 1551,60 per maand, 

dat is € 358,05 per week, dat is € 71,61 per dag en € 8,95 per uur. 

Christina 

Christina is ook 24 jaar en werkt in een bedrijf waar een 36-urige werkweek geldt. Ook 

zij werkt fulltime en verdient het minimumloon ad € 1551,60, dat is ook € 358,05 per 

week en € 71,61 per dag, maar het uurloon van Christina is € 9,95. 

Demissionair minister Asscher heeft een wetsvoorstel gemaakt waardoor iedereen die het 

wettelijk minimumloon verdient, eenzelfde vast bedrag per uur gaat verdienen. De bedoeling 

is dat het aantal uur dat als straks als uitgangspunt wordt genomen om het wettelijk uurloon te 

berekenen, wordt vastgesteld op de gemiddelde werkweek die in de verschillende cao's geldt. 

Het wetsvoorstel is aangeboden voor internetconsultatie. Die is op 30 mei 2017 gesloten. Het 

is aan een volgend kabinet om hier al dan niet mee verder te gaan. 

Tot op heden zijn werkgevers in elk geval niet enthousiast over dit wetsvoorstel. Zij vinden dat 

de loonkosten met het verlagen van de minimumloonleeftijd en het verhogen van het 

minimumjeugdloon, de aanpassing waardoor het meerwerk ook volgens de regels van de Wet 

Minimumloon en minimumvakantiebijslag uitbetaald moet worden en de aanpassingen 

waardoor ook met stukloon het minimumloon verdiend moet kunnen worden, genoeg gestegen 

zijn. Werkgevers zijn bang dat een nieuwe stijging van de loonkosten door de introductie van 

een uniform wettelijk minimumuurloon de concurrentiepositie ten opzichte van 
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Meer weten over de aanpassingen Wet Minimumloon?  

Op de kennisbank XpertHR vindt u ook een grote hoeveelheid antwoorden en 

vakinhoudelijke achtergrond informatie over HR gerelateerde taken zoals het correct 

bijhouden van een personeelsdossier.  Met stappenplannen, kennisdocumenten, 

jurisprudentie en praktijkvragen worden arbeidsrechtelijke en vakinhoudelijke vragen 

toegelicht door onze auteurs en vertaald naar wat dit voor u in de praktijk betekent. 

 

 

 
XpertHR, de HR Antwoordbank 

HR professionals en adviseurs zijn vaak erg veel tijd en geld kwijt aan 

personeelsbeleid. Informatie moet bij verschillende bronnen verzameld worden en deze 

bronnen spreken elkaar soms tegen. Bij XpertHR vindt u alles met betrekking tot 

personeelszaken op één plek. Wij helpen u graag met handige checklists, 

arbeidscontracten, voorbeeldbrieven, betaalbaar juridisch advies en nog veel meer. 

Compleet, actueel en betrouwbaar. Benieuwd naar de mogelijkheden van XpertHR voor 

uw organisatie? Vraag een offerte aan of bekijk de demo op XpertHR.nl  

 

XpertHR Actueel 

XpertHR Actueel is een toegankelijk platform waar de professionele redactie de HR-

professional dagelijks voorziet van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare 

vakinformatie over diverse HR gerelateerde onderwerpen. Neem snel een kijkje op 

XpertHRActueel.nl  
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