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Aanpassing Wettelijk Minimumloon per 1 juli 2019 
 
Op 1 juli 2019 is het Wettelijk Minimumloon (WML) aangepast aan de gemiddelde contractloon-
ontwikkeling. Hierdoor moet de algemene welvaartsontwikkeling zo goed mogelijk tot uitdrukking 
komen in de inkomens van werknemers. Vanaf 21 jaar ontvangen zij het wettelijk minimumloon. 
 
Het bruto wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig 
dienstverband is per 1 juli 2019:   

Per maand € 1.635,60  (was:  € 1.615,80)  
Per week €    377,45  (was:  €    372,90)   
Per dag  €      75,49  (was:  €      74,58)     

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 
40 uur per week. Dit hangt af van de duur van de normale werkweek, zoals opgenomen in de cao.  

Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 juli 2019) 
  

Leeftijd Per maand Per week Per dag 
21 jaar en ouder € 1.635,60 € 377,45 € 75,49 
20 jaar € 1.308,50 € 301,95 € 60,39 
19 jaar €    981,35 € 226,45 € 45,29 
18 jaar €    817,80 € 188,75 € 37,75 
17 jaar €    646,05 € 149,10 € 29,82 
16 jaar €    564,30 € 130,20 € 26,04 
15 jaar €    490,70 € 113,25 € 22,65 
    
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)   
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband 
met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden per 1 juli 2019 onderstaande bruto bedragen. 
 
(zie de tabel op de volgende pagina)  
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Tabel: minimumloon bbl per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 juli 2019) 
 
 
Leeftijd Per maand Per week Per dag 
21 jaar en ouder € 1.635,60 € 377,45 € 75,49 
20 jaar € 1.005,90 € 232,15 € 46,34 
19 jaar €    858,70 € 198,15 € 39,63 
18 jaar €    744,20 € 171,75 € 34,35 
17 jaar €    646,05 € 149,10 € 29,82 
16 jaar €    564,30 € 130,20 € 26,04 
15 jaar €    490,70 € 113,25 € 22,65 
    

De bedragen van het wettelijk minimumloon bbl gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 
38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de duur van de normale werkweek, zoals opgenomen in de cao.  

Wettelijk Minimumloon per 1 januari 2019 
Volledigheidshalve hebben wij hieronder de bedragen vermeld zoals deze per 1 januari 2019 golden. 

Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2019) 
  
Leeftijd Per maand Per week Per dag 
22 jaar en ouder € 1.615,80 € 372,90 € 74,58 
21 jaar € 1.373,45 € 316,95 € 63,39 
20 jaar € 1.131,05 € 261,05 € 52,21 
19 jaar € 888,70 € 205,10 € 41,02 
18 jaar € 767,50 € 177,15 € 35,43 
17 jaar € 638,25 € 147,30 € 29,46 
16 jaar € 557,45 € 128,65 € 25,73 
15 jaar € 484,75 € 111,85 € 22,37 
 
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)   
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband 
met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden per 1 januari 2019 onderstaande bruto bedragen. 
 
Tabel: minimumloon bbl per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2019) 
  
Leeftijd Per maand Per week Per dag 
22 jaar en ouder € 1.615,80 € 372,90 € 74,58 
21 jaar € 1.373,45 € 316,95 € 63,39 
20 jaar €    993,70 € 229,35 € 45,87 
19 jaar €    848,30 € 195,75 € 39,15 
18 jaar €    735,20 € 169,65 € 33,93 
17 jaar €    638,25 € 147,30 € 29,46 
16 jaar €    557,45 € 128,65 € 25,73 
15 jaar €    484,75 € 111,85 € 22,37 
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