
  

 

 

Tilburg University

De studievrijstelling

van Vijfeijken, Inge

Published in:
Straaten in het notariele rechtsverkeer

Publication date:
2021

Document Version
Other version

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
van Vijfeijken, I. (2021). De studievrijstelling: Als je haar niet kunt motiveren kun je haar evengoed afschaffen. In
Straaten in het notariele rechtsverkeer: Opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van
zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht (pp. 239-248).
(Ars Notariatus; No. 174). Kluwer.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/bc1e409a-d5e8-4606-8d2c-32ea84e87ced


1 
 

De studievrijstelling: als je haar niet kunt motiveren kun je haar evengoed afschaffen  

 

Prof. mr. Inge van Vijfeijken 

 

1. Inleiding 

 

Jaap was lange tijd voor mij de auteur van het deel over de overdrachtsbelasting in de Wegwijsserie. 

Delen uit dat boek maken sinds jaar en dag deel uit van de verplichte literatuur voor het vak 

Successiewet/WBR dat ik doceer aan Tilburg University. Bij fiscale gelegenheden ontmoetten we elkaar 

en later werd Jaap ook annotator bij de BNB waar hij ook mooie noten schreef bij arresten die 

betrekking hadden op de Successiewet. En op dit rechtsgebied concentreert zich mijn bijdrage voor een 

liber amicorum ter gelegenheid van het afscheid dat Jaap neemt van de fiscaliteit. Ik richt mij in deze 

bijdrage op de vrijstelling voor de studieschenking. Met ingang van 1 januari 2010 bepaalt art. 33, 

onderdeel 5, letter b SW 1956 dat de kindvrijstelling eenmalig kan worden verhoogd tot € 55.996 (cijfers 

2021), mits het geschonkene wordt gebruikt voor de betaling van ‘kosten van een studie of de opleiding 

voor een beroep (…) en deze kosten aanzienlijk hoger zijn dan  gebruikelijk’. In art. 6 Uitv. Reg. S&E zijn 

nadere voorwaarden gesteld aan de toepassing van de vrijstelling. 

 

2. Waarom hebben we deze vrijstelling? 

 

Deze vrijstelling is bij amendement in de wet opgenomen.1 De toelichting is uiterst summier en werpt 

geen licht op de reden voor de invoering van deze vrijstelling. Tijdens de mondelinge behandeling van 

wetsvoorstel 31 930 kondigt Omtzigt aan dat hij samen met zijn collega van de PvdA een amendement 

zal indienen om de eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen verder te verhogen (tot € 50.000) mits 

de schenking wordt gebruikt ten behoeve van de eigen woning of een studie: ‘Hierdoor kunnen 

ouders hun kinderen eenmalig in hun leven fors op weg helpen’.2 Dit roept de vraag op waarom de 

verhoging enkel mag worden gebruikt voor een eigen woning of een studie, als de verhoging ertoe dient 

om ‘kinderen eenmalig in hun leven fors op weg te helpen’. Dat kan ook door een andere aanwending 

van de schenking. Bijvoorbeeld voor de investering in een onderneming. Een andere vraag is waarom 

deze verhoging moet bestaan naast de eenmalige verhoging van € 26.881. Deze eenmalige verhoging 

van de kindvrijstelling is destijds ingevoerd met ditzelfde oogmerk. Betrof de eenmalige verhoogde 

vrijstelling in het begin de ‘huwelijksgift’, later is deze vrijstelling losgekoppeld van het jaar waarin de 

begiftigde in het huwelijk treedt en gelden nog slechts leeftijdsgrenzen. Eerst tussen de 18 – 35 jaar, 

later tussen de 18 – 40 jaar. In dat verband is opgemerkt:3           

 
‘Sommige kinderen trouwen niet en ook bij andere gelegenheden, zoals het opzetten of 

overnemen van een zaak of praktijk, de aankoop van een huis, het begin van een zelfstandige 

                                                           
1 Kamerstukken II 2009/10, 31 930, nr. 82.  
2 Handelingen 28 oktober 2009, TK 17-1248. 
3 Handelingen II 1979-1980, 10 september 1980, nr. 6244. 
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huishouding buiten huwelijksverband, zou een dergelijke vrijstelling naar keuze van de 

betrokkene, en natuurlijk slechts éénmaal, genoten moeten kunnen worden.’ 

 

Maar blijkbaar was er toch behoefte aan een verhoging voor nader omschreven giften. Voor de 

eigenwoningschenking werd de krappe woningmarkt als rechtvaardiging aangevoerd.4 Voor de 

studieschenking werd het volgende opgemerkt:5 

 

‘Daarnaast strekt het amendement ertoe dat ouders een studiefonds mogen instellen door 

middel van een vergrote schenking voor bijvoorbeeld niet bekostigde studies, dus met een 

collegegeld van meer dan € 20.000 – dat is bijvoorbeeld een opleiding tot piloot of een 

masterstudie in het buitenland – om hun kinderen eenmalig op weg te helpen.’ 

 

Het bedrag van € 20.000 is gekozen op grond van uitvoeringstechnische redenen. Het oorspronkelijke 

plan was om de vrijstelling van toepassing te laten zijn voor alle schenkingen aan een studiefonds. Dat 

zou leiden tot een controleprobleem, aldus de staatssecretaris. Door te bepalen dat de vrijstelling enkel 

van toepassing is als de schenking plaatsvindt ter zake van een studie met een collegegeld van meer dan 

€ 20.000 per jaar, zou het om zo’n kleine aantallen gaan dat de Belastingdienst dit handmatig zou 

kunnen controleren.6  

Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer wordt opgemerkt dat het wenselijk is om jongeren in hun 

opleiding een flinke financiële steun te kunnen geven. Door het schenken door ouders in deze gevallen 

fiscaal vrij te stellen wordt aan deze wens tegemoetgekomen. Tijdens diezelfde behandeling worden 

tevens kritische vragen gesteld over de handhaving van de vrijstelling en de verhouding tot het 

Nederlandse systeem van studiefinanciering7 en de verhouding tot de onderhoudsplicht die ouders 

jegens hun kinderen hebben8. De vraag waarom er nog behoefte is aan een verhoogde vrijstelling voor 

schenkingen ten behoeve de studie naast de eenmalig verhoogde vrijstelling komt blijkbaar bij niemand 

op.  

 

3. Vergoeding voor dure studie of opleiding. Schenking of onderhoudskosten? 

 

3.1 Inleiding 

De vrijstelling geldt indien de schenking betrekking heeft op kosten voor een studie of opleiding welke 

kosten aanzienlijk hoger zijn dan gebruikelijk. Daarvan is sprake, blijkens het bepaalde in art. 6, lid 2 

Uitv. Reg. S&E, als de kosten meer bedragen dan € 20.000 per jaar (exclusief kosten van 

levensonderhoud). Voor we toekomen aan deze vrijstelling dient sprake te zijn van een schenking. 

                                                           
4 Zie voor een uitgebreide bespreking van de aangedragen rechtsgronden voor deze vrijstelling mijn bijdragen 
‘Bouwstenen voor een betere Successiewet’, WFR 2020/163 en ‘Nut en noodzaak voor de verhoogde vrijstelling 
voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning’, WPNR 2019/7255. 
5 Handelingen 29 oktober 2009, TK 18-1420. 
6 Handelingen 29 oktober 2009, TK 18-1430. 
7 Handelingen 15 december 2009, EK 13-421 en EK 13-423.  
8 Handelingen 15 december 2009, EK 13-453. 
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Voldoet een ouder aan zijn onderhoudsverplichting dan is geen sprake van een schenking. Dit is 

evenmin het geval als sprake is van de voldoening aan een natuurlijke verbintenis. 

 

Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer merkt de staatssecretaris hierover het volgende op:9  

 

‘Als ouders de studiekosten van een kind betalen, is er meestal geen sprake van een schenking. 

Die betaling berust namelijk op een wettelijke verplichting of op een op maatschappelijke 

opvattingen gebaseerde dringende morele verplichting. Ook volgens de huidige wet hoeft er 

dan geen schenkingsrecht te worden betaald. In het laatste geval is er in civielrechtelijk opzicht 

sprake van een natuurlijke verbintenis, dat wil zeggen als er op basis van maatschappelijke 

opvattingen een dringende morele verplichting is.’ 

 

Op deze passage wordt hierna ingegaan.  

 

3.2 Kinderen tot 21 jaar 

Op grond van art. 1:392, lid 1 jo. 1:395a, lid 1 BW is een ouder verplicht te voorzien in de kosten van 

levensonderhoud en de kosten van studie, indien het kind nog geen 21 jaar is. De vergoeding van 

studiekosten is dan geen schenking. De staatssecretaris heeft bevestigd dat een bijdrage voor een 

reguliere studie als het studerende kind nog geen 21 jaar is, of als het kind een studie volgt die hij voor 

zijn 21e jaar is begonnen geen schenking is:10 

 

‘Het maakt daarbij niet uit of de ouder het kind geld geeft waarmee hij of zij de studiekosten of 

kosten van levensonderhoud zelf betaalt, of dat de ouder de studiekosten of kosten van 

levensonderhoud van het kind rechtstreeks betaalt.’  

 

Het citaat heeft betrekking op ‘gewone’ studiekosten. Naar mijn mening is het echter niet anders als het 

om de vergoeding van kosten van een ‘dure’ studie gaat. De ouders hebben in dat geval blijkbaar het 

vermogen om die dure studie te bekostigen. Voor het antwoord op de vraag wat tot de ‘kosten van 

levensonderhoud en studie’ behoort, kan men naar mijn mening niet voorbijgaan aan de welstand van 

het gezin. Mocht de vergoeding van een dure studie rechtens niet door het kind kunnen worden 

afgedwongen, dan zal de voldoening van dergelijke kosten door de ouders in de regel niettemin als de 

voldoening aan een natuurlijke verbintenis worden aangemerkt. Daarvoor worden bijzondere 

omstandigheden mede in ogenschouw genomen zoals de onderlinge verhouding van betrokken partijen 

en hun graad van welstand.11 

 

3.3 Kinderen vanaf 21 jaar 

                                                           
9 Handelingen 15 december 2009, EK 13-453. 
10 Brief Staatssecretaris 6 november 2015, AFP/2015/942U, p. 20. In deze zin ook Hof ’s-Gravenhage 5 juni 1974, 
ECLI:LNL:GHSGR:1974:AC5341, NJ 1975, 216. 
11 Zie HR 9 november 1990, ECLI:NL:HR:1990:AC1105, NJ 1992/212. 
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Met betrekking tot kinderen die 21 jaar of ouder zijn en hun studie dan pas aanvangen merkt de 

staatssecretaris op:12  

 

‘Indien het kind al 21 jaar of ouder is wanneer het een studie gaat volgen, kan weliswaar sprake zijn 

van een schenking maar zal bij een reguliere studie de betaling van de kosten voor studie en 

levensonderhoud veelal vallen onder de vrijstelling van schenkbelasting voor het voldoen aan een 

natuurlijke verbintenis.’ 

 

Slechts in een zeer uitzonderlijke geval zou een vergoeding voor studiekosten als schenking worden 

aangemerkt, aldus de staatssecretaris.13  

Jegens (stief)kinderen van 21 jaar en ouder geldt slechts een plicht tot levensonderhoud (en niet de 

vergoeding van kosten van een studie) ingeval van behoeftigheid van het kind (zie art. 1:392, lid 2 BW). 

Hiervan is sprake als het kind niet over voldoende eigen vermogen beschikt of het kind niet in staat is 

om voldoende eigen middelen te verwerven door arbeid. Met betrekking tot studiekosten geldt dat het 

kind dat voor zijn 21e jaar de studie is begonnen met toestemming van de ouders, voor de ouders de 

verplichting schept om binnen redelijke grenzen (bijv. afhankelijk van hun draagkracht, de zorg voor de 

andere kinderen, de studieprestaties van de student, diens mogelijkheid tot het verkrijgen van een 

studiebeurs of diens eigen vermogen) de voltooiing van die studie mogelijk te maken. Deze verplichting 

berust niet op art. 1:392 BW, ‘maar hetzij op een uit bedoelde toestemming rechtstreeks voortvloeiende 

contractuele verplichting, hetzij uit een (eventueel uit de omstandigheden af te leiden) tot een rechtens 

afdwingbare versterkte natuurlijke verbintenis.’14 

Als de ouder studiekosten vergoedt aan een kind van 21 jaar of ouder en dat kind is deze studie niet 

voor het bereiken van die leeftijd aangevangen (zoals bijvoorbeeld het geval is als het kind een 

masteropleiding volgt), rijst de vraag of er sprake kan zijn van de voldoening aan een natuurlijke 

verbintenis. De staatssecretaris benadrukt op diverse plaatsen dat dit ‘veelal’ het geval zal zijn.15  

In 1938 oordeelde de Hoge Raad dat een vader die, ofschoon wettelijk daartoe niet verplicht ‘ter 

bevordering van het toekomstige levensgeluk’ van zijn meerderjarige kind diens studiekosten 

financierde, daarmee voldeed aan een natuurlijke verbintenis. Inmiddels zijn de maatschappelijke 

omstandigheden gewijzigd in die zin dat een heel stelsel van studiefinanciering is opgetuigd. Toch heeft 

de Hoge Raad in zijn arrest van 9 november 1990, ECLI:NL:HR:1990:AC1105, NJ 1992/212 overwogen dat 

de stelling dat geen sprake is van een natuurlijke verbintenis als de ouder studiekosten voor een ouder 

kind vergoedt, in het algemeen niet als juist kan worden aanvaard. De Hoge Raad ziet dus ruimte voor 

een natuurlijke verbintenis in het geval een ouder studiekosten voor een meerderjarig kind betaalt. Het 

zal veelal van de omstandigheden van het geval afhangen of sprake is van een natuurlijke verbintenis. Zo 

kan ik mij voorstellen dat een 21-jarige die zijn bachelor heeft afgerond en aansluitend een master wil 

gaan volgen nog vaak financieel ondersteund zal worden door de ouders. Daar staat echter tegenover 

                                                           
12 Brief Staatssecretaris 6 november 2015, AFP/2015/942U, p. 20.  
13 Kamerstukken I 2009-2010, 31 930, D, p. 15. 
14 Zie conclusie A-G Molmaker bij het arrest van 9 september 1983, ECLI:NL:PHR:1984:AG4642,  NJ 1983, 535. Zie 
in deze zin ook Hof 's-Gravenhage 5 juni 1974, NJ 1975, 216. 
15 Zie meest recent Kamerstukken II 2018/19, 35 026, nr. 13, p. 70-71 en eerder Kamerstukken II 2015/16, 24 302, 
nr. 11, p. 74 en Kamerstukken I 2009/10, 31 939, D, p. 15.  

https://www.navigator.nl/document/id102119740605nj1975216dosred
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dat het bestaan van een natuurlijke verbintenis jegens een kind van bijvoorbeeld 35 jaar dat zijn baan 

eraan geeft om een studie te gaan volgen, hoogst twijfelachtig is. Voor deze gevallen biedt de vrijstelling 

voor de studieschenking soelaas. De vraag dient zich dan wel aan waarom enkel de vergoeding van een 

dure studie zonder de heffing van schenkbelasting kan plaatsvinden. Indien een kind, ouder dan 21 jaar, 

een studie aanvangt die € 6.000 kost kan de ouder dit niet met toepassing van de studievrijstelling 

vergoeden. Gaat het om een studie van € 22.000 dan kan dat wel. Het argument van de 

handhaafbaarheid komt mij wat mager voor.  

Nu kan men betogen dat in het eerste geval (een studie van € 6.000) de gewone eenmalige verhoging 

van de kindvrijstelling kan worden toegepast, zodat deze studie ook zonder heffing van schenkbelasting 

kan worden vergoed. Maar het kind wordt wel benadeeld ten opzichte van het kind dat een studie volgt 

van bijvoorbeeld € 22.000. Hierover gaat de volgende paragraaf.  

 

4. Samenloop eenmalige verhoogde kindvrijstelling en studievrijstelling 

 

Indien het kind tussen de 18 – 40 jaar is, kan de jaarlijkse kindvrijstelling eenmalig worden verhoogd met 

de gewone verhoging of met de studievrijstelling. Beide vrijstellingen kunnen dus niet naast elkaar 

worden gebruikt. Dat blijkt uit de parlementaire toelichting.16   

 

‘Deze eenmalig verhoogde vrijstelling geldt thans voor schenkingen van ouders aan een kind 

tussen de 18 en 40 jaar, tot een bedrag van afgerond € 25.000. Hiervoor geldt geen 

bestedingseis. Deze vrijstelling kan verhoogd worden tot afgerond € 53.000, indien de 

schenkingen boven het bedrag van afgerond € 25.000 bestemd zijn voor een eigen woning of 

dure studie. Dat betekent dat bijvoorbeeld een kind dat op 25-jarige leeftijd voor een schenking 

van € 15.000 gebruik heeft gemaakt van de generieke verhoogde vrijstelling, niet enige jaren 

later voor een schenking van de ouders nog een beroep kan doen op de verhoogde vrijstelling 

voor de eigen woning van afgerond € 53.000, ook niet voor een bedrag van maximaal € 38.000. 

Het is de keuze van de verkrijger zelf geweest om de verhoogde vrijstelling op 25-jarige leeftijd 

te benutten.’ 

 

Naar de tekst van de wet dient het gehele bedrag te worden aangewend voor de bekostiging van een 

dure studie. De vrijstelling geldt naar de tekst van de wet alleen ‘indien [curs: IvV] het bedrag is bestemd 

voor de betaling van kosten (…)’. Deze letterlijke interpretatie wordt echter niet gevolgd door de 

staatssecretaris. Indien een ouder € 50.000 schenkt aan zijn kind, hoeft enkel het bedrag dat uitgaat 

boven de reguliere verhoogde vrijstelling van € 26.881 (cijfers 2021) te worden besteed aan een dure 

studie. De studievrijstelling kan dus tot dit bedrag worden gebruikt voor andere zaken. Bedragen de 

kosten van de studie of opleiding € 22.000 dan kan een ouder € 48.881 schenken zonder heffing van 

schenkbelasting. Voor dit kind blijft de ruimte van de gewone eenmalige verhoging bestaan en kunnen 

daarnaast zonder heffing van schenkbelasting de kosten voor de studie worden vergoed. Wordt een 

studie van € 6.000 vergoed dan kan alleen de eenmalige verhoging worden gebruikt en blijft er ca. 

                                                           
16 Kamerstukken II 2016/17, 34 553, nr. 7, p. 24. 
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€ 20.000 over. Kinderen die een dure studie volgen houden dus altijd een vrijstelling van € 26.881 terwijl 

dit niet het geval is voor kinderen die geen dure studie volgen.  

Een meer principiële vraag is waarom de gewone eenmalige verhoging van de kindvrijstelling (tot 

€ 26.881) niet volstaat. Deze vrijstelling is in het leven geroepen om kinderen bij hun weg naar 

zelfstandigheid, een financieel steuntje in de rug te kunnen geven. Dat steuntje kan dienen om een huis 

te kopen, een onderneming te starten, maar ook om een studie te volgen. Waarom dit steuntje in de rug 

niet volstaat bij het volgen van een dure studie wordt nergens gemotiveerd.  

 

5. Kind tussen 18 – 40 jaar 

Voor toepassing van deze vrijstelling geldt dat het kind tussen de 18 en 40 jaar moet zijn. De vraag rijst 

waartoe de leeftijdsgrens van 40 jaar dient. Voor de eigenwoningschenking heeft de wetgever verwezen 

naar een onderzoek van DNB (uit 2015) waaruit blijkt dat huishoudens in de leeftijdsgroep tot 40 jaar 

duidelijk het meeste te maken hebben met onderwaarde op hun woning en dat juist de jonge 

huishoudens tot 40 jaar beschikken over een kleine financiële buffer.17 Voor de vrijstelling van de 

studieschenking ontbreekt een toelichting op de leeftijdsgrens. Het lijkt erop dat men eenvoudigweg 

heeft willen aanknopen bij de leeftijdsvereisten voor de eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen. 

Maar waarom die grens ook bij een studieschenking zou moeten gelden, is niet toegelicht.  

Evenals voor de eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen geldt ook voor de studieschenking de 

goedkeuring dat aan het leeftijdsvereiste is voldaan als het kind zelf niet tussen de 18 en 40 jaar is, maar 

diens partner wel. Daar komt bij dat voor de toepassing van de vrijstelling door het kind wel aan de 

overige wettelijke vereisten moet zijn voldaan.18 In het besluit wordt een voorbeeld aangehaald waarin 

een vader aan zijn zoon een studieschenking wil doen. De zoon is op dat moment 41 jaar oud. Hij heeft 

echter een partner die 39 jaar oud is. De vader kan dan toch maximaal € 55.996 aan zijn zoon schenken, 

ondanks dat hij niet aan de leeftijdsvereiste voldoet. De zoon dient dan wel aan de overige vereisten die 

gelden voor de vrijstelling, te voldoen.  

Bij deze tegemoetkoming, die al sinds jaar en dag bestaat, kan men eveneens vraagtekens zetten. 

Waarom zou een zoon van 41 die een dure studie wil gaan volgen wel belastingvrij maximaal € 55.996 

mogen ontvangen als hij een partner heeft die nog geen 40 is en een zoon van 41 met een oudere 

partner niet. Voor de algemene verhoogde vrijstelling kan nog als rechtvaardiging dienen dat het geld de 

zoon en zijn partner financieel op weg helpt, waarbij de leeftijdsgrens aan de jongste van allebei wordt 

afgemeten, maar een studieschenking heeft betrekking op de studie van de zoon en is daarmee meer 

persoonsgebonden dan de schenking van een bedrag dat aan van alles en nog wat kan worden besteed.  

 

6. Voorwaarden in art. 6 Uitvoeringsregeling 

In art. 6 Uitv. Reg. S&E zijn enkele voorwaarden voor de toepassing van de extra verhoging opgenomen. 

Het betreft de volgende voorwaarden: 

- de schenking wordt niet gebruikt voor de aflossing van schulden die zijn aangegaan voor de 

financiering van een studie of opleiding (art. 6, lid 1, aanhef); 

                                                           
17 Kamerstukken II 2015/16, 34 302, nr. 11, p. 70. 
18 Zie laatstelijk Besluit van 29 november 2018, 2018-194402, onderdeel 8.1.2. 
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- de schenking is aangegaan bij notariële akte waarin is vermeld voor de betaling van welke studie of 

opleiding de schenking is bedoeld alsmede het bedrag van de verwachte kosten van die studie of 

opleiding (art. 6, lid 1, onderdeel a); 

- de schenking is gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat de schenking vervalt voor zover het 

geschonken bedrag niet binnen twee kalenderjaren na het jaar waarin de schenking is gedaan aan 

de studie of opleiding is besteed (art. 6, lid 1, onderdeel b); 

- desgevraagd wordt met schriftelijke bescheiden aangetoond dat het bedrag van de schenking 

daadwerkelijk door de schenker is betaald en binnen de termijn van twee kalenderjaren door de 

begunstigde is gebruikt voor de in de notariële akte vermelde studie of opleiding (art. 6, lid 1, 

onderdeel c).  

Deze voorwaarden lijken op de voorwaarden die gelden voor de eigenwoningschenking.19 De vraag dient 

zich dan ook aan waarom de schenking niet – net als bij de eigenwoningschenking – mag worden 

gebruikt voor de aflossing van een studieschuld. Daarmee verruimt men de financiële speelruimte van 

de begiftigden die in de leeftijdscategorie tot 40 jaar over kleine financiële buffers beschikken, aldus het 

hiervoor aangehaalde DNB-rapport. De wetgever heeft er bij de invoering van de schenkingsvrijstelling 

voor de eigen woning nog op gewezen dat de leeftijdsgrenzen goed aansluiten ‘bij de werkzame jaren 

waarin de belastingdruk voor huishoudens het hoogst is, terwijl in die fase ook de hoogste kosten vallen 

zoals het aflossen op de eigenwoningschuld.’20 Wat voor de aflossing van de eigenwoningschuld geldt, 

geldt mutatis mutandis ook voor de studieschuld.  

7. Toepassing van art. 12 SW 1956 

Art. 12 SW 1956 is niet van toepassing op schenkingen die zijn gedaan met de studievrijstelling. Dit is 

naar mijn mening terecht. Een studieschenking kan in theorie uit belastingbesparingsmotief op het 

sterfbed worden gedaan, maar dit ligt niet voor de hand nu de schenking wordt ontvangen ter 

gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, waarvan het niet voor de hand ligt dat die geconstrueerd 

wordt om erfbelasting de ontgaan.  

 

8. Conclusie 

Uit het voorgaande volgt dat er wel wat aan te merken valt op de vrijstelling studieschenking: 

1. In de overgrote meerderheid van de gevallen zullen de betalingen door de ouders van de studie van 

hun kinderen als de voldoening aan de onderhoudsverplichting worden aangemerkt, dan wel als de 

voldoening van een natuurlijke verbintenis.  

2. Als geen sprake is van de voldoening aan een natuurlijke verbintenis, rijst de vraag waarom de 

eenmalig verhoogde kindvrijstelling niet volstaat. De rechtvaardiging van die eenmalige verhoging is 

in essentie gelijk aan de studievrijstelling: het stelt de ouders in staat om hun kind een financieel 

steuntje in de rug te geven bij de weg naar financiële zelfstandigheid.  

                                                           
19 Zie art. 5 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting.  
20 Kamerstukken II 2015/16, 34 302, nr. 11, p. 70. 
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3. Men kan vraagtekens zetten bij de leeftijdsgrens. Deze is nergens toegelicht. Waarom kan een 

schenking voor een dure studie wel vrij van schenkbelasting plaatsvinden als het kind 37 is en niet 

als het kind 41 is? 

4. De vrijstelling geldt alleen als sprake is van een studie met een collegegeld van meer dan € 20.000 

per jaar. De enige rechtvaardiging voor deze grens is de uitvoerbaarheid. Kinderen die een dure 

studie volgen worden hierdoor bevoordeeld ten opzichte van kinderen die een ‘niet-dure’ studie 

volgen.  

Al deze bevindingen overziend pleit ik voor afschaffing van deze vrijstelling.  


