
Factsheet stukloon  
voor werkgevers
Wat is stukloon?
Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk wordt betaald. Hoe hoog 
het loon is en hoeveel werk daarvoor gedaan moet worden, legt u vooraf 
vast in het contract met uw werknemer. 

Wat verandert er?
Werknemers moeten voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het 
minimumloon verdienen als u hen stukloon betaalt. Onder deze 
omstandigheden blijft stukloon mogelijk. 

Wanneer gaat de verandering in?
De wijziging gaat in op 1 januari 2018.

Wat moet u doen?
U moet het aantal uren registreren dat uw werknemers aan het werk zijn 
en het loon dat zij daarmee verdienen. Uit uw administratie moet 
blijken dat u uw werknemers gemiddeld minstens het minimumloon 
betaalt voor het aantal uren dat zij werken aan een opdracht. Als in uw 
bedrijf een volledige werkweek 36 uur telt en uw werknemer van 22 jaar 
of ouder werkt in deeltijd 20 uur, dan moet u hem ten minste 20 keer  
€ 10,04 betalen. Bij een 38- of 40-urige werkweek betaalt u het bijbeho-
rende uurloon dat in de tabel hieronder is af te lezen. Voor werknemers 
jonger dan 22 jaar geldt het minimumjeugdloon.

Hoe hoog is het minimumloon?
In onderstaande tabellen ziet u de minimumlonen per 1 juli 2017. 

Tabel: minimumloon per maand, week en dag  
(bruto bedragen per 1 juli 2017, exclusief vakantiebijslag) 

Leeftijd Per maand Per week Per dag

22 jaar en ouder € 1.565,40 € 361,25 € 72,25

21 jaar € 1.330,60 € 307,05 € 61,41

20 jaar € 1.095,80 € 252,85 € 50,57

19 jaar € 860,95 € 198,70 € 39,74

18 jaar € 743,55 € 171,60 € 34,32

17 jaar € 618,35 € 142,70 € 28,54

16 jaar € 540,05 € 124,65 € 24,93

15 jaar € 469,60 € 108,40 € 21,68

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 
sector waartoe u behoort. Werkt uw werknemer parttime? Dan geldt het 
minimumloon, maar het  salaris hangt af van hoeveel uur uw werk-
nemer  per week werkt. 

Per uur
Tabel: minimumloon per uur voor een volledige werkweek van 36, 38 en 40 uur  
(bruto bedragen per 1 juli 2017, exclusief vakantiebijslag)

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week

22 jaar en ouder € 10,04 € 9,51 € 9,04

21 jaar € 8,53 € 8,09 € 7,68

20 jaar € 7,03 € 6,66 € 6,33

19 jaar € 5,52 € 5,23 € 4,97

18 jaar € 4,77 € 4,52 € 4,29

17 jaar € 3,97 € 3,76 € 3,57

16 jaar € 3,47 € 3,29 € 3,12

15 jaar € 3,02 € 2,86 € 2,71

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot 
een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke 
minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële 
bedragen.

Zijn er uitzonderingen?
Voor bepaalde werkzaamheden in een sector is het mogelijk om af te 
wijken van de regels voor stukloon. Het gaat om werkzaamheden 
waarbij werkgevers onvoldoende toezicht kunnen houden op de 
werkzaamheden van een werknemer. Om voor deze werkzaamheden 
toch een beloning te bepalen, vraagt u uw werkgeversorganisatie om 
samen met de werknemersorganisatie(s) in de sector een stukloonnorm 
vast te stellen.

De Stichting van de Arbeid dient vervolgens namens de werkgevers- en 
werknemersorganisaties het verzoek in bij de minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid om deze specifieke werkzaamheden uit te 
zonderen. De minister zal vervolgens beoordelen of voldaan is aan de 
criteria. Indien de werkzaamheden worden aangewezen kunt u op basis 
van die vastgestelde sectorale stukloonnorm betalen. Op de site van de 
Stichting van de Arbeid (www.stvda.nl) vindt u meer informatie over de 
procedure en wat u moet doen als er in uw sector geen werkgevers-
organisatie is.


