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Belastingvrije studietoelage voor
kinderen van werknemers
In 2015 is de basis-studiebeurs afgeschaft en vervangen door het leenstelsel. Tegelijkertijd is de aftrekbaarheid van studiekosten waarvoor studiefinanciering geldt (inclusief leenstelsel) in de inkomstenbelasting afgeschaft. Daardoor is het wellicht raadzaam op zoek te gaan naar alternatieven voor de
bekostiging van de studie.
Een werkgever heeft voor de werknemers met studerende kinderen ook mogelijkheden om de studiekosten – soms zelfs
belastingvrij - aan de werknemer te vergoeden.
Bij het opstellen van het Belastingplan 2019 is voor deze mogelijkheid nadere aandacht gevraagd. Daarbij is ook ingegaan op de
raakvlakken met de werkkostenregeling (WKR) of met de schenkbelasting.
Samenvattend kan een werkgever op drie manieren de studiekosten vergoeden:
1. De werkgever geeft de werknemer een vergoeding voor het studiegeld voor het kind. Hiervoor kan de vrije ruimte van de WKR
worden gebruikt en de vergoeding wordt dan aangewezen als eindheffingsloon.
2. De werkgever kent de toelage direct aan het kind zelf toe. Tot € 7.645 is dit eigen inkomen belasting vrij.
3. De werkgever richt een studiefonds op. De uitkeringen uit dit fonds zijn belastingvrij. Er moet dan wel aan de voorwaarden
worden voldaan.
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Drie soorten vergoedingen
Vergoeding direct aan de werknemer
Via de WKR kan de werkgever onbelaste vergoedingen aan

Vergoeding direct aan het kind van de
werknemer

de werknemer geven. De werkgever kan dit onbelast doen

Op het moment dat de werkgever een studietoelage aan

indien het totale bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen

het kind van een werknemer toekent, dan geniet dat kind

onder de 3% respectievelijk 1,18% van de fiscale loonsom

‘loon uit een dienstbetrekking van een ander’. Het is in deze

blijft (ook wel vrije ruimte genoemd). Wanneer de vrije

situatie dus niet zo dat de werknemer (de ouder van het

ruimte wordt overschreden, dan volgt een eindheffing van

kind) zelf het loon geniet.

80% over het overschreden bedrag. Om het de werkgever

Het studiereglement van de werkgever zal dan wel een

niets te laten kosten, kan onder voorwaarden belast

bepaling moeten bevatten waarin het studerende kind zelf

loon worden uitgeruild tegen de (onbelaste) vergoeding

een rechtstreeks recht op de toelage jegens deze werkgever

(cafetariaregeling).

krijgt.
Door de toerekening van dienstbetrekking wordt het

De werkgever kan de werknemer dus een extra vergoeding

kind zelf ook werknemer in fiscale zin, waaraan allerlei

toekennen voor het studerende kind. Deze vergoeding dient

administratieve verplichtingen verbonden zijn. Zo

te worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel en

zal bijvoorbeeld moeten worden aangegeven of de

komt ten laste van de vrije ruimte van de WKR. Het kan de

loonheffingskorting wel of niet toegepast moet worden.

werkgever dus meer kosten dan de studiekosten alleen.
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Hoogte van de vergoeding

van een ander. De wetgever is van mening dat er sprake

belastingplichtige heeft recht op deze heffingskorting. Het

dergelijke vergoeding of verstrekking niet mogelijk zou zijn.

De algemene heffingskorting in 2022 bedraagt € 2.888. Iedere
belastingtarief in box 1 van de inkomstenbelasting bedraagt

is van loon uit vroegere dienstbetrekking, waardoor een
Het is echter de vraag of de redenering van de wetgever

37,07%.

hieromtrent terecht is.

De belastingplichtige die in box 1 een belastbaar inkomen

van de werkelijke studiekosten moeten aanmerken als loon.

heeft van € 7.645 betaalt daar € 2.834 belasting over. Dat
valt dan helemaal weg tegen de algemene heffingskorting
waardoor deze vergoeding belastingvrij kan worden
vergoed. Uiteraard geldt hierbij dan wel de aanname dat
het studerende kind naast deze toelage geen overig box
1 inkomen zal hebben (dus geen bijbaan). Het inkomen
van het kind wordt aangemerkt als loon uit vroegere
dienstbetrekking, waardoor geen recht op arbeidskorting

De werkgever die geen risico wilt lopen, zal het vergoeden
Echter, zijn er ook argumenten aan te dragen om dit toch
onder de WKR te brengen.

Vergoeding via een studiefonds

De Wet op de loonbelasting kent nog een manier om fiscaal
vriendelijk een studiekostenvergoeding te geven aan het kind
van een werknemer: het studiefonds.

bestaat.

Een studiefonds kan belastingvrij uitkeringen doen aan

Studiekosten

voorwaarden voldoen:

Een student loopt tegen allerlei soorten kosten aan, die
mogelijk voor een deel aftrekbaar zijn in de aangifte
inkomstenbelasting van het kind voor zover deze op het
kind zelf drukken (met name het cursusgeld, het collegegeld,
het examengeld en de kosten van studieboeken etc.).
Voor veel studenten zal deze aftrekmogelijkheid in de
inkomstenbelasting toch niet aan de orde zijn, omdat recht
bestaat op studiefinanciering (het recht op een lening is ook
studiefinanciering!). Het doet er hierbij niet toe of men dat

werknemers, maar moet daarvoor aan de volgende
• De werkgever heeft de afgelopen vijf kalenderjaren
evenveel of minder bijgedragen aan het fonds dan de
werknemers;
• De uitkeringen en verstrekkingen worden niet gedaan
ter zake van ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie en
overlijden;
• De uitkeringen geschieden niet ingevolge ene aanspraak.
Een fonds kan allerlei soorten kosten vergoeden, waaronder

recht (bijvoorbeeld de lening) wel of niet benut.

dus ook studiekosten voor de studerende kinderen van

De werkgever kan deze kosten mogelijk tevens belastingvrij

dus steeds om vrijwillige uitkeringen gaan. De werknemer

vergoeden al dan niet naast de hiervoor genoemde
vergoeding onder de WKR. Dit kan echter alleen indien

werknemers. Het fonds kan geen rechten verlenen. Het moet
die meebetaalt aan de inleg van een fonds, bouwt dus geen
enkel recht op uitkering op.

het kind loon geniet uit tegenwoordige dienstbetrekking

Conclusie

Het feit dat de studiefinanciering minder
aantrekkelijk is geworden, maakt dat
men op zoek gaat naar alternatieven
om fiscaalvriendelijk om te gaan met
studiekosten. De overheid is hier
transparant in, en daar kan men gebruik
van maken. De diverse opties kennen wel
uiteenlopende voorwaarden en gevolgen.
Het is daarom zaak om je goed te laten
voorlichten.
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Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met belastingadviseur Joanita de Pagter.
E: jdepagter@schippergroep.nl
T: 06 - 235 084 28

Over Schipper
Schipper Accountants is een full-service accountants- en advieskantoor met dienstverlening
op het gebied van accountancy, belastingadvies, accountantscontrole, pensioenadvies,
corporate finance en personeelsdiensten.
Als sparringpartner, adviseur en vertrouwenspersoon helpen we ondernemers te ondernemen
met vertrouwen. We ontzorgen, ondersteunen en bieden inzicht in uw cijfers. Met ruim 80 jaar
werkervaring, circa 350 medewerkers en meerdere vestigingen in Zuidwest-Nederland zijn
we in de brede regio actief en weten we wat er in uw onderneming speelt, zodat we kunnen
fungeren als volwaardig gesprekspartner. Schipper behoort tot de top 25 accountants- en
advieskantoren in Nederland.
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