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 januari 2019.
Op de website www.ind.nl is inmiddels een bericht geplaatst.

Normbedragen au pair:
Wml-norm per
maand

Per maand exclusief
vakantiegeld

Echtparen en ongehuwd
samenwonenden

€ 1745,07

€ 1615,80

Alleenstaanden en alleenstaande
ouders

€ 1221,54

€ 1131,06

Verblijf als au pair

Wat moet het gastgezin verdienen?
Voor het gastgezin geldt dat de bovenstaande bedragen worden aangevuld met 50% van het
minimumloon voor echtparen:
•inclusief vakantiegeld: € 1745,07 : 2 = € 872,54
•exclusief vakantiegeld: € 1615,80 : 2 = € 807,90
De normbedragen voor het gastgezin zijn als volgt:
•Normbedrag echtparen of geregistreerd partners + normbedrag au pair (50%) inclusief
vakantiegeld: € 1745,07 + € 872.54 = € 2617,61
•Normbedrag echtparen of geregistreerd partners + normbedrag au pair (50%) exclusief
vakantiegeld: € 1615,80 + € 807,90 = € 2423,70
•Normbedrag alleenstaanden of alleenstaande ouders + normbedrag au pair (50%) inclusief
vakantiegeld: € 1221,54 + € 872,54 = € 2094,08
•Normbedrag alleenstaanden of alleenstaande ouders + normbedrag au pair (50%) exclusief
vakantiegeld: € 1131,06 + € 807,90 = € 1938,96
Bruto normbedragen
De normbedragen in het kader van Wml = Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli door de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid herzien en gepubliceerd in de Staatscourant. Omdat de IND uitgaat van de
normbedragen van de Wml dient u er rekening mee te houden dat de normbedragen op 1
januari en 1 juli wijzigen.
(sv) bedragen
Bovenstaande bedragen zijn brutobedragen. Bij inkomen uit arbeid in loondienst wordt
gekeken naar het sv-loon. Dit is het loon waarover de premies voor de sociale verzekeringen
worden berekend. Het sv-loon is te vinden op de loonstrook en wordt soms ook loon voor de
Zorgverzekeringswet (ZVW) of loon voor loonheffing (fiscaal loon) genoemd. Het inkomen
moet vanaf het moment van indiening van de aanvraag nog minimaal 12 maanden
beschikbaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Team Zakelijk

