
Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/9)

Besluit van de Minister voor Vreemde-
lingenzaken en Integratie van 30 januari
2006, nr. 2006/9, houdende wijziging
van de Vreemdelingencirculaire 2000

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
Gelet op de Vreemdelingenwet 2000
(Staatsblad 2000, 495), het Vreemdelin-
genbesluit 2000, (Staatsblad 2000, 497)
en het Voorschrift Vreemdelingen 2000
(Staatscourant 2001, nr. 10);

Besluit:

Artikel I
Het hoofdstuk Bijzonder Beleid inzake
normbedragen van de Vreemdelingen-
circulaire 2000 komt te luiden:

‘Normbedragen’
Het normbedrag is de toepasselijke Wet
werk en bijstand-norm (Wwb-norm)
inclusief vakantiegeld.

Wet werk en bijstandnorm ten behoeve
van de Vreemdelingenwet
Per 1 januari 2006 zijn door de Minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
nieuwe bijstandsnormen vastgesteld.
De normbedragen die van belang zijn
voor de toetsing aan het middelenvereis-
te in het kader van de Vreemdelingen-
wet, luiden met ingang van die datum
als volgt:

 Wwb-
norm per
maand

70% van
de Wwb-
norm per
maand

Vakantie
uitkering

per
maand
excl.
vakantie
toeslag

70% van
de Wwb-
norm per
maand
excl.
vakantie
toeslag

 

Echtparen of onge- € 1.201,20 € 840,84 € 58,86 € 1.142,34 € 799,64
huwd samenwonenden     
Alleenstaande ouders € 840,84 € 588,59 € 41,20 € 799,64 € 559,75
Alleenstaanden € 600,60 € 420,42 € 29,43 € 571,17 € 399,82

Uitbetaling per vier weken
Bovengenoemde normbedragen zijn per
maand. Het komt regelmatig voor dat
een werknemer om de vier weken wordt
uitbetaald. Het vierwekelijkse nettoloon
dient dan te worden omgerekend naar
een maandelijks bedrag zodat het kan
worden vergeleken met de bedragen als
hierboven genoemd.
De volgende berekening wordt hiervoor
gebruikt:

(Nettoloon per vier weken × 13) : 12 =
netto maandloon.

Leeftijd
Bovengenoemde normen gelden, voor
wat betreft de toetsing aan het middelen-
vereiste in de zin van de Vreemdelin-
genwet, voor alle leeftijdscategorieën.
De grondslag hiervoor is neergelegd in
artikel 3.74 Vreemdelingenbesluit.

Vakantietoeslag
In de uitkering ingevolge de Wet werk
en bijstand is een vakantie-uitkering
begrepen van 4,9% (norm voor 2006)
van de uitkering. Dit is een netto bedrag.
In artikel 3.74 Vreemdelingenbesluit en
B1/2.2.3.1 wordt vermeld dat vakantie-
geld als bestanddeel van het 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 onder-
handeld over een hoger percentage
vakantiegeld voor de werknemers.

Een werknemer zal in veel gevallen net-
to op een hoger bedrag vakantiegeld
uitkomen dan de vakantie-uitkering op
basis van de uitkering ingevolge de Wet
werk en bijstand. Het kan dus voorko-
men dat een werknemer zonder vakan-
tiegeld onder de bijstandsnorm uitkomt,
terwijl hij met vakantiegeld wel aan de
norm voldoet.

Berekening
Het is slechts zinvol om het netto vakan-
tiegeld op maandbasis te berekenen,
indien het inkomen waarbij het vakan-
tiegeld niet wordt meegerekend, uitkomt
onder de Wwb-norm zonder vakantie-
geld voor de desbetreffende categorie.
Het vakantiegeld wordt bruto op de
loonstrook vermeld of het kan worden
afgeleid van het bruto-maandinkomen
met de volgende formule:

Bruto maandinkomen × 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 2006 voor een salaris dat rond
het bijstandsniveau ligt als volgt:

Bruto vakantiegeld × 67,65 : 100 = netto
vakantiegeld

Toeslagen / Bijzondere bijstand
Een alleenstaande of een alleenstaande
ouder kan onder meer in aanmerking
komen voor een toeslag wanneer de
woonkosten niet met een ander gedeeld
kunnen worden. Ook kan bijzondere
bijstand worden toegekend als tegemoet-
koming in de kosten voor bijvoorbeeld
een wasmachine.
De Gemeentelijke Sociale Diensten heb-
ben beleidsvrijheid bij het toekennen
van toeslagen, en in het algemeen zijn
hiervoor geen standaardnormeringen
ontwikkeld. Daarom heeft de Staatsse-
cretaris van Justitie in zijn brief van
20 oktober 1997 aan de Voorzitter van
de Tweede Kamer besloten dat deze
toeslagen voor wat betreft de beoorde-
ling van het inkomensvereiste in de zin
van de Vreemdelingenwet buiten
beschouwing worden gelaten.
Toeslagen voor de overige categorieën
en bijzondere bijstand worden eveneens
voor wat betreft de beoordeling van het
inkomensvereiste in de zin van de
Vreemdelingenwet buiten beschouwing
gelaten.

Met ingang van 1 november 2004 is de
inkomenseis ten aanzien van gezinsvor-
ming onderscheiden van de inkomenseis
in het kader van gezinshereniging. Deze
wijziging is gebaseerd op het Hoofdlij-
nenakkoord.

Bedragen bij gezinsvorming
De wijzigingen van B2/2.11, alsmede
B2/4.12 , vloeien rechtstreeks voort uit
het gewijzigde tweede lid van artikel
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3.22 Vreemdelingenbesluit en de wijzi-
ging van artikel 3.74 Vreemdelingenbe-
sluit, te weten de verhoging van het
inkomensvereiste in geval van gezins-
vorming naar 120% van het minimum-
loon en de minimum vakantiebijslag.

Gezinsvorming Exclusief
vakantie-
geld

Inclusief
vakantie-
geld

 

Netto inkomen € 1.370,81 € 1.441,44

Leeftijd
Deze bedragen gelden ook indien dege-
ne bij wie verblijf wordt beoogd jonger
is dan 23 jaar.

Berekening
Het wettelijk minimumloon per 1 janua-
ri 2006 bedraagt bruto € 1.272,60 en de
minimum vakantiebijslag bedraagt 8%.
Er is geen wettelijk netto minimumloon.
Wel is er het referentie minimumloon,
dat € 1.201,20 per maand bedraagt en
dat gelijk is aan de bijstandsnorm voor
gehuwden.
Per 1 januari 2006 geldt, inclusief de
vakantiebijslag, in geval van gezinsvor-
ming, een vereist netto-inkomen van
€ 1.201,20 verhoogd met 20% =
€ 1.441,44.

Wet Studie Financiering (WSF)
Voor vreemdelingen die voor studie
naar Nederland komen (zie B6/2.3 ),
gelden de normbedragen die in de Wet
Studiefinanciering 2000 (Stb. 2000,
286) worden genoemd voor levenson-
derhoud en boeken/leermiddelen, aange-
vuld met college- en/of lesgelden.
Met ingang van 1 januari 2006 tot en
met 31 juli 2006 gelden voor het mid-
delbaar beroepsonderwijs, en van 1 janu-
ari 2006 tot en met 31 augustus 2006
gelden voor het hoger beroepsonderwijs
op grond van het gestelde in artikel
3.74, onder b, Vreemdelingenbesluit de
volgende normbedragen:

Soort onderwijs
(instelling)

Netto norm-
bedrag per
maand

 

Voorbereidend jaar
(B6/2.1.2)

€ 615,71

Studenten die deelne-
men aan het Socrates/
Erasmusprogramma

€ 615,71

Middelbaar beroeps-
onderwijs

 

– inclusief lesgeld € 688,22
Hoger beroepsonder-
wijs/Wetenschappelijk
onderwijs

 

– inclusief collegegeld € 740,38

Ratio voor norm
Aangezien het vreemdelingen betreft die
primair voor het doel studie naar Neder-
land komen, is gekozen voor de norm
voor uitwonende studerenden.

Socrates/Erasmusprogramma
In de periode van september 1997 tot
april 1998 is een aantal Europese onder-
wijsprogramma’s opengesteld voor
studenten afkomstig uit de voormalige
EU-kandidaatlidstaten Roemenië, Hon-
garije, Tsjechië, Cyprus, Polen en
Slowakije.
Per 1 mei 2004 geldt dat van deze staten
alleen Roemenië nog EU-
kandidaatlidstaat is.
Het gaat om het Erasmus- en Socrates-
programma. Op grond van een besluit
van de Europese Commissie (Besluit nr.
918/95/EG) mag aan deze studenten
geen collegegeld worden berekend.
Daarom is het netto-normbedrag waar-
over zij maandelijks dienen te beschik-
ken, verminderd met het collegegeld. De
student dient overigens zelf aan de hand
van documenten aan te tonen dat hij
deelnemer is aan één van deze program-
ma’s.

Normbedrag AKW
Het normbedrag ingevolge de Algemene
Kinderbijslagwet, dat van belang is voor
de toetsing van de vraag of sprake is van

een wezenlijke bijdrage als bedoeld in
B2/8.3 onder d is vastgesteld op
€ 254,13.

WBV 2005/50
WBV 2005/50 is hierbij vervallen voor
verblijfsaanvragen die ná 1 januari 2006
zijn ingediend.

Artikel II
Dit besluit zal (met de toelichting) in de
Staatscourant worden geplaatst en treedt
in werking met ingang van 1 januari
2006.

Den Haag, 30 januari 2006.
De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens deze:
de Directeur-Generaal Internationale
Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken,
R.K. Visser.

Toelichting bij Wijziging 2006/9

Dit WBV bevat de normbedragen van
de Wet werk en bijstand, Wet Studiefi-
nanciering en de Algemene Kinderbij-
slagwet met ingang van 1 januari 2006.
   Deze normbedragen zijn van belang
voor de toetsing aan het middelenvereis-
te in het kader van de Vreemdelingen-
wet. De normbedragen zijn verkregen
van de ministeries van Onderwijs Cul-
tuur & Wetenschappen en Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens deze:
de Directeur-Generaal Internationale
Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken,
R.K. Visser.
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