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Inleiding 
In onderhavige werkinstructie zijn de normbedragen neergelegd zoals deze voor de IND 
van belang zijn bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Het betreft hier 
normbedragen zoals deze door de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid 
(SZW) worden vastgesteld in het kader van de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag (Wml) en de Wet werk en bijstand (Wwb) en door de Minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in het kader van de Wet 
Studiefinanciering (Wsf). Daarnaast gaat het om de looncriteria die jaarlijks door de 
Minister van SZW worden vastgesteld voor kennismigranten en houders van een 
Europese blauwe kaart. 

Deze werkinstructie wordt ieder half jaar herzien in verband met de halfjaarlijkse 
wijziging van de normbedragen van de Wml en de Participatiewet. De eerstvolgende 
wijziging is voorzien voor 31 december 2018. 

Normbedragen Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 
Als hoofdregel geldt dat middelen van bestaan voldoende zijn, als het inkomen als 
bedoeld in artikel 3.74, eerste lid, Vreemdelingenbesluit (Vb) ten minste gelijk is aan 
het toepasselijke percentage van het Wml voor de desbetreffende categorieën. De 
toepasselijke norm wordt vastgesteld aan de hand van het minimumloon voor personen 
van 23 jaar of ouder, met inbegrip van het vakantiegeld. Het percentage voor 
alleenstaande(n) (ouders) is vastgelegd in artikel 3.19 van het Voorschrift 
Vreemdelingen (VV). 

Op 1 januari 2015 zijn met de ‘Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere 
wetten’ (Participatiewet) wijzigingen doorgevoerd. Met de invoering van de wetten is de 
zogeheten ‘alleenstaande oudernorm’ verdwenen als aparte bijstandsnorm. De 
bijstandsnorm voor alleenstaande ouders is vanaf 1 januari 2015 gelijk aan die van 
alleenstaanden (zonder kinderen). Deze wijziging komt ook terug in de hieronder 
opgenomen normbedragen.  

De normbedragen in het kader van Wml worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli door de 
Minister van SZW herzien en gepubliceerd in de Staatscourant. De normbedragen zijn 
dus geldig tot het moment dat een nieuw normbedrag wordt bekendgemaakt door de 
Minister van SZW. Hierna volgen de Wml-normbedragen zoals die gelden vanaf 1 juli 
2018. 
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Normbedragen (bruto) Wml-norm 

vanaf 
1 januari 2018 
tot  1 juli 2018  

Wml-norm 
vanaf 
1 juli 2018 tot  
31 december 
2018 

Echtparen of ongehuwd 
samenwonenden 100% Wml 

a. norm per maand 
b. vakantietoeslag 
c. norm per maand 

exclusief vakantietoeslag  

 
 

€1704,24 
€  126,24 
€1578,00 

 
 
€1.721,74 
€   127,54 
€1594,20 

Alleenstaanden of alleenstaande 
ouders (70% wml)) 

a. norm per maand 
b. vakantietoeslag 
c. norm per maand 

exclusief vakantietoeslag 

 
 

€ 1192.96 
€     88,36 
€ 1104,60 

 
 
€1205,21 
€  89,27 
€1115,94 

 
Een bruto-inkomen onder het desbetreffende referentiebedrag leidt niet automatisch tot 
afwijzing van de aanvraag. Het inkomensvereiste heeft immers tot doel te voorkomen 
dat een beroep wordt gedaan op de bijstand. Hoewel in de meeste gevallen waarin het 
bruto-inkomen lager is dan het minimumloon, ook het netto-inkomen lager is dan de 
bijstandsnorm, zijn bijzondere gevallen denkbaar waarin dit niet het geval is. Als met 
het netto-inkomen geen beroep kan worden gedaan op bijstand, bestaat geen 
aanleiding om de aanvraag voor verblijf bij een familie- of gezinslid af te wijzen wegens 
het ontbreken van voldoende middelen van bestaan.   
 
 
Normbedragen (netto)  Bijstandsnorm  

1 januari 2018 
tot 1 juli 2018 

Bijstandsnorm  
1 juli  2018 tot 
31 december 
2018 

Echtparen of ongehuwd 
samenwonenden 

a. norm per maand 
b. vakantietoeslag 
c. norm per maand exclusief 

vakantietoeslag  

 
 

€ 1417,32 
  €    70,87 
€ 1346,45 

 
 

€1.423,66 
€    71,18 
€.1352,48 

Alleenstaanden of alleenstaande 
ouders  

a. norm per maand 
b. vakantietoeslag 
c. norm per maand 

exclusief vakantietoeslag 

 
 

€ 992,12 
   €   49,61           

€ 942,51 

 
 

€996,56 
€  49,83 
€946,73 

 
Uitbetaling per vier weken 
Bovengenoemde bruto normbedragen (WML) gelden per maand. Het komt regelmatig 
voor dat een werknemer om de vier weken wordt uitbetaald. Het vierwekelijkse loon 
wordt dan omgerekend naar een maandelijks bedrag zodat het kan worden vergeleken 
met de bedragen als hierboven genoemd.  
De volgende berekening wordt hiervoor gebruikt: 
 
(Brutoloon per vier weken x 13) : 12 = maandloon. 
 
Leeftijd 
Bovengenoemde normen gelden, voor wat betreft de toetsing aan het middelenvereiste 
in de zin van de Vreemdelingenwet, voor alle leeftijdscategorieën. De grondslag hiervoor 
is neergelegd in artikel 3.74 Vb. 
 
Vakantiebijslag 
Conform artikel 3.74 Vb en Hoofdstuk B1/4.3.1 van de Vreemdelingencirculaire (Vc) 
wordt vakantiegeld (vakantiebijslag) als bestanddeel van het inkomen meegerekend. De 
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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 percentage 
vakantiegeld voor de werknemers. 
 
Berekening vakantiebijslag 
De vakantiebijslag 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 de CAO): 100 =bruto 
vakantiegeld. 
 
De formule om het bruto vakantiegeld naar een netto-bedrag om te rekenen luidt voor 
een salaris dat rond het minimumloon ligt als volgt: 
 
Bruto vakantiegeld x 66,50 : 100 = netto vakantiegeld. 
 
Norm voor zelfstandigen 
Wanneer inkomen als zelfstandige wordt verkregen, wordt geen rekening gehouden met 
vakantiegeld. De norm die dan geldt, is dan ook de toepasselijke norm inclusief 
vakantiebijslag. 
 
Normbedragen Wet Studie Financiering (WSF) en collegegeld 
Voor vreemdelingen die voor studie naar Nederland komen (zie B3 Vc) gelden de 
normbedragen die in de Wet Studiefinanciering 2000 (Stb. 2000, 286) worden genoemd 
voor levensonderhoud en boeken/leermiddelen. Deze normbedragen worden door de 
Minster van OC&W ieder jaar vastgesteld, geldend vanaf 1 januari.  
 
Voor het middelbaar beroepsonderwijs gelden op grond van het gestelde in artikel 3.74, 
tweede lid, Vb de volgende normbedragen: 
 
Middelbaar 
beroepsonderwijs 
 

Geldig van 1 januari 2018 tot 
1 januari 2019 

 
Normbedrag per maand 

 
€ 714,82 

 
 

 
Voor het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs gelden op grond van het 
gestelde in artikel 3.74, tweede lid, Vb de volgende normbedragen: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ratio voor norm 
Aangezien het vreemdelingen betreft die primair voor het doel studie naar Nederland 
komen, is gekozen voor de norm voor uitwonende studerenden. 
 
Normbedrag Kennismigranten en Europese blauwe kaart 
Ingevolge artikel 1d Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) geldt voor 
een vreemdeling die willen verblijven als kennismigrant een looncriterium. Er zijn drie 
normbedragen:  

• een looncriterium voor vreemdelingen die  30 jaar of ouder zijn;  
• een looncriterium voor vreemdelingen die jonger zijn dan 30; en  
• een looncriterium voor vreemdelingen die in Nederland afgestudeerd zijn en die 

in aansluiting op hun studie dan wel gedurende hun zoekjaar, werk als 

Hoger beroeps- en 
Wetenschappelijk 
onderwijs 

Geldig van 1 januari 2018 tot  
1 januari 2019 

 
Normbedrag per maand 

 
€ 870,46 
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kennismigrant vinden.  
 
Op grond van artikel 1d, eerste lid onder b, c en d, BuWav geldt geen looncriterium voor 
vreemdelingen die worden toegelaten op grond van de kennismigrantenregeling als: 
• wetenschappelijk onderzoeker; 
• arts in opleiding; 
• gastdocent aan een universiteit, hogeschool of instelling voor hoger internationaal 

onderwijs. 
 
Het looncriterium wordt jaarlijks vastgesteld door de Minister van SZW. Het 
looncriterium voor kennismigranten wordt conform het gestelde in artikel 1d, derde lid, 
van het BuWav, jaarlijks met ingang van 1 januari van elk kalenderjaar herzien met de 
procentuele wijziging van het meest recente indexcijfer van de CAO-lonen, gepubliceerd 
door het CBS. Het inkomenscriterium wordt gepubliceerd in paragraaf 19, onderdeel f, 
inkomenscriterium kennismigranten van de Uitvoeringsregels Wav.  
 
Met ingang van 1 januari 2014 geldt een bruto normbedrag per maand in plaats van per 
jaar. Naast loon kunnen onkostenvergoedingen en toeslagen  meetellen, maar alleen als 
deze gegarandeerd zijn en structureel elke maand uitbetaald worden. Het normbedrag is 
exclusief vakantiegeld.  
 
De normbedragen zoals deze voor kennismigranten gelden: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het bruto normbedrag zoals dit voor de Europese blauwe kaart geldt: 
 
 
 
 
 
 
 

* Vaste contractueel overeengekomen en in geld vastgestelde loon. De normbedragen 
voor verblijf als kennismigrant worden elk jaar aangepast. 
Let op! Als de kennismigrant uit hoofde van zijn arbeidsovereenkomst of de voor hem 
geldende CAO een vakantie-bijlage ontvangt, dan komt dit bedrag bovenop de 
hiervermelde normen. Met andere woorden: het telt niet mee voor de norm. 
 
Overgangsregeling 
 
Openstaande aanvragen 
Op grond van artikel 3.103 Vb toetst de IND de aanvraag aan het recht dat gold op het 
tijdstip waarop de aanvraag is ontvangen, tenzij uit de Vw anders voortvloeit, of het 
recht dat geldt op het tijdstip waarop de beschikking wordt gegeven, gunstiger is.  
 

Bruto normbedragen per 
maand voor kennismigranten 
exclusief vakantiebijlage* 

Geldig van 1 januari 2018 
tot 1 januari 2019 

 
30 jaar of ouder 

 

 
€ 4.404,- 

 
Jonger dan 30 jaar 
 

 
€ 3.229,- 

 
Zoekjaar hoogopgeleiden 

 

 
€ 2.314,- 

 

Bruto normbedragen per 
maand voor Blue card exclusief 
vakantiebijlage *  

Geldig van 1 januari 2018 
tot  

1 januari 2019 
 

Normbedrag  
 

€ 5.160,- 
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