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Normbedragen Abw t.b.v. Vw

De Abw-norm is het normbedrag voor
echtparen of ongehuwd samenwonen-
den inclusief vakantiegeld.
Per 1 januari 1998 zijn er nieuwe bij-
standsnormen vastgesteld door de
Minister van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid. De normbedragen die
van belang zijn  voor de toetsing aan
het middelenvereiste in het kader van
de Vreemdelingenwet luiden als volgt:

Leeftijd

Bovengenoemde normen gelden, voor
wat betreft de toetsing aan het
middelenvereiste in de zin van de
Vreemdelingenwet, voor alle leeftijds-
categorieën. De grondslag hiervoor is
neergelegd in TBV 1997/11.

Vakantietoeslag

In de bijstandsuitkering is een vakan-
tie-uitkering begrepen van 5,1% (norm
voor 1998) van de uitkering. Dit is een
netto bedrag. In hoofdstuk A4/4.2.1 Vc
wordt vermeld dat vakantiegeld als
bestanddeel van inkomen kan worden
meegerekend. De hoogte van het
vakantiegeld voor werknemers is
slechts gebonden aan een wettelijk
minimum, namelijk 8% van het bruto-
maandsalaris. Dit is een bruto bedrag.
In CAO-besprekingen kan worden
onderhandeld over een hoger percen-
tage vakantiegeld voor de werknemer.
Een werknemer zal in veel gevallen
netto op een hoger bedrag vakan-
tiegeld uitkomen dan de vakantie-
uitkering in de bijstandsuitkering. Het
kan dus voorkomen dat een werkne-
mer zonder vakantiegeld onder de bij-
standsnorm uitkomt, terwijl hij met
vakantiegeld wel aan de norm voldoet.

Berekening

Het is slechts zinvol om het netto
vakantiegeld op maandbasis te bereke-
nen, indien het inkomen zonder
vakantiegeld uitkomt onder de Abw-
norm zonder vakantiegeld voor de des-

betreffende categorie. Het vakantie-
geld wordt bruto op de loonstrook
vermeld of het kan worden afgeleid
van het bruto-maandinkomen met de
volgende formule:
Bruto maandinkomen x 8 (of zoveel
meer als is afgesproken in CAO) : 100 =
bruto vakantiegeld
De formule om het bruto vakantiegeld
naar netto om te rekenen luidt voor
1998 als volgt:
Bruto vakantiegeld x 63,65 : 100 =
netto vakantiegeld
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Normbedragen Algemene bijstandswet
JU

Abw-norm 70 % van vakantie- per maand 

per maand de Abw- uitkering excl. 

norm per vakantie

maand toeslag

Echtparen of ongehuwd samenwonenden f 2033,34 f 1423,34 f 103,70 f 1929,64
Alleenstaande ouders f 1423,34 f 996,34 f 72,59 f 1350,75
Alleenstaanden f 1016,67 f 711,70 f 51,85 f 964,82



Toeslagen

Een alleenstaande ouder of een alleen-
staande kan ondermeer in aanmerking
komen voor een toeslag, wanneer de
woonkosten niet met een ander
gedeeld kunnen worden, maar ook
kan een toeslag worden toegekend als
tegemoetkoming in de kosten voor bij-
voorbeeld een wasmachine.
De Gemeentelijke Sociale Diensten
hebben een beleidsvrijheid met het
toekennen van toeslagen en er zijn
over het algemeen geen standaar-
dnormeringen ontwikkeld. Daarom
heeft de Staatssecretaris van Justitie in
haar brief van 20 oktober 1997 aan de
Voorzitter van de Tweede Kamer
besloten dat deze toeslagen voor wat
betreft de beoordeling van het inko-
mensvereiste de zin van de Vreemde-
lingenwet buiten beschouwing worden
gelaten.

Wet op de Studiefinanciering

Voor vreemdelingen die voor een stu-
die naar Nederland komen (zie B14/2.1
Vc), gelden de normbedragen die in de
Wet op de Studiefinanciering (Stb.
1988,336) worden genoemd voor
levensonderhoud, aangevuld met col-
lege- en/of lesgelden. 
Per 1 januari 1998 gelden de volgende
normbedragen:

Aard TBV

Deze TBV zal ieder half jaar worden
uitgebracht met de nieuwe normen.
Het is aan te raden om deze TBV, die
na een half jaar zijn geldigheid ver-
liest, te archiveren voor aanvragen die
ten tijde van deze TBV zijn ingediend.

Den Haag, 13 maart 1998.
De Staatssecretaris van Justitie,
Namens de Staatssecretaris,
Het Hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
L. Elting.
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Normbedrag Lesgeld/ Totaal

per maand collegeld p.m.

(Middelbaar) Beroepsonderwijs f 1059,28 f 125,58 f 1184,86
Hoger onderwijs/Wetensch. f 1160,11 f 213,58 f 1373,69


