
Verhoging
private bijdrage in
het hoger onderwijs

Op verzoek van het
Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

                                                                                       

CPB Notitie | 23 maart 2012



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 

Centraal Planbureau 

Van Stolkweg 14 

Postbus 80510 

2508 GM  Den Haag 

 

T (070) 3383 380 

I www.cpb.nl 

 

 

Contactpersoon 
 

Debby  Lanser 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

CPB Notitie 

 

Aan: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 

Datum: 23 maart 2012 

Betreft:  Verhoging private bijdrage in het hoger onderwijs 
 

 

 

 
1 Conclusie 

 Indien fiscale neutraliteit als criterium voor de subsidie op hoger onderwijs wordt 

genomen, kan de publieke bijdrage voor de bachelorstudie met 6 tot 22 procentpunt 

omlaag van de huidige 86 procent naar 80 tot 64 procent. In het eerste geval komt dit 

overeen met een verlaging van de basisbeurs voor thuiswonende bachelorstudenten van € 

1152 naar € 660. In het tweede geval kan de basisbeurs voor thuiswonende 

bachelorstudenten volledig worden afgeschaft en kan de publieke bijdrage nog verder 

afnemen, bijvoorbeeld door een verhoging van het collegegeld. 

 Fiscale neutraliteit betekent niet noodzakelijk optimaliteit. De overheid kan een subsidie 

op onderwijs geven om positieve externe effecten (kennisspillovers) te internaliseren of te 

corrigeren voor gedragseffecten (leenaversie of tijdsinconsistent gedrag). Daar staat 

tegenover dat een basisbeurs ongewenste effecten kan hebben, doordat het tot minder 

effectief studiegedrag kan leiden. Het grootste deel van de subsidie, namelijk de publieke 

bekostiging van universiteiten voor de individuele student, is niet gerelateerd aan 

onderwijsprestaties maar aan de inschrijfduur. Tevens kan de basisbeurs de 

inkomensverdeling ongelijker maken, omdat de subsidie veelal bij rijkeren terechtkomt.  

 De berekeningen zijn gevoelig voor het veronderstelde gewogen marginale tarief van een 

afgestudeerde bachelorstudent over de levensloop. Dit tarief is onzeker omdat gegevens 

over het juiste toe te passen tarief ontbreken. Bovendien bestaat onzekerheid over hoe het 

tarief zich in de toekomst zal ontwikkelen.  
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 Bij de berekening van fiscale neutraliteit is geen rekening gehouden met 

kapitaalbelastingen (box3). Deze zouden leiden tot een lagere fiscaal neutrale subsidie op 

onderwijs. Daar staat tegenover dat indien in de toekomst bijverdiensten van studenten 

worden ontmoedigd, dan een hogere subsidie op zijn plaats is. 

 Deze berekeningen gelden wanneer studenten gevoelig zijn voor fiscale verstoringen. 

Wanneer de beslissing te gaan studeren ongevoelig is voor fiscale verstoringen, is een 

basisbeurs voor het bereiken van fiscale neutraliteit niet effectief. De overheid kan echter 

andere redenen hebben om een basisbeurs toe te kennen. 

 Voor zover een student beperkingen ondervindt om te lenen tegen toekomstig inkomen, 

kan het sociaal leenstelsel een effectieve weg zijn om deze kapitaalmarktproblematiek te 

ondervangen. Recente literatuur uit de Verenigde Staten laat zien dat de groep leerlingen 

die leenrestricties ondervindt, is toegenomen.  

2 Inleiding 

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt in deze notitie een 

antwoord geformuleerd op de vraag wat de gevolgen zijn van de vervanging van de basisbeurs voor 

bachelorstudenten door een sociaal leenstelsel. Afschaffing van de basisbeurs voor 

bachelorstudenten verhoogt de prijs van het hoger onderwijs. Het sociaal leenstelsel moet 

garanderen dat deze prijsverhoging niet leidt tot een beperking van de deelname aan het hoger 

onderwijs van kwetsbare groepen. Dit kan optreden wanneer studenten moeilijk toegang hebben 

tot de kapitaalmarkt.  

 

Bij het beantwoorden van de vraag zijn twee zaken aan de orde:  

1. Wat is bekend over de omvang van leenrestricties voor studenten en in hoeverre is het sociaal 

leenstelsel een effectief instrument om het kapitaalmarktfalen aan te pakken? 

2. Wat is vanuit welvaartsoverwegingen de optimale hoogte van de private bijdrage in het hoger 

onderwijs? 

Wanneer de basisbeurs voor bachelorstudenten geen rol speelt bij de beslissing om te studeren is 

alleen de eerste vraag relevant. De student zal gaan studeren, tenzij hij wordt geconfronteerd met 

een imperfecte kapitaalmarkt. Een sociaal leenstelsel kan in dat geval  het marktfalen oplossen en 

de toegang tot het hoger onderwijs waarborgen. Deze veronderstelling ligt ten grondslag aan de 

redenering in Van Elk et al. (2011), waarin het sociale leenstelsel als „neutraal‟ werd aangeduid. In 

de huidige notitie wordt ook gekeken naar de tweede vraag waarin de beslissing te gaan studeren 

gevoelig is voor fiscale verstoringen.  

 

De opbouw van de analyse is als volgt. Sectie 3 beschouwt de literatuur die heeft onderzocht in 

hoeverre studenten leenrestricties ervaren en in hoeverre het sociaal leenstelsel een effectief 

instrument is om de resulterende toetredingsbelemmering op te heffen. Sectie 4 bouwt hierop 
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voort door de optimale hoogte van de private bijdrage in het hoger onderwijs te bekijken indien de 

vraag naar hoger onderwijs elastisch is. In dat geval kan een basisbeurs positieve externe effecten 

internaliseren, gedrag beïnvloeden of de verstorende werking van het belastingsstelsel 

neutraliseren. Paragraaf 4.1 bekijkt onderwijs als investeringsbeslissing. Paragraaf 4.2 geeft een 

omschrijving van het begrip fiscale neutraliteit. Paragraaf 4.3 berekent de omvang van de subsidie 

nodig is om fiscale neutraliteit te bereiken. Paragraaf 4.4 gaat in op andere overwegingen bij de 

omvang van de subsidie op onderwijs vanuit het oogpunt van optimaliteit.  

3 Invoering sociaal leenstelsel 

Wanneer bachelorstudenten moeten lenen om te studeren, kan dit de onderwijsdeelname van kwetsbare groepen 

beperken wanneer de kapitaalmarkt imperfect is. Een sociaal leenstelsel lost het eventuele kapitaalmarktfalen op, 

omdat iedereen die is toegelaten tot een studie een lening kan krijgen.  

 

Een sociaal leenstelsel kan een effectief instrument zijn om de toegankelijkheid tot het hoger 

onderwijs te bewaken. Studenten kunnen lenen om de studiekosten te voldoen en op 

redelijkerwijze te kunnen voorzien in hun levensonderhoud tijdens de studie. De lening wordt 

terugbetaald nadat de studie is afgerond. De sociale component houdt in dat de studieschuld 

(gedeeltelijk) wordt kwijtgescholden wanneer het latere inkomen van de student niet hoog genoeg 

blijkt te zijn. Op deze manier biedt het leenstelsel ook een verzekering voor het geval de student na 

de studie langdurig werkloos zou zijn. Dit is van belang om leenangst tegen te gaan. 

 

Webbink (2010) geeft een overzicht van de beschikbare literatuur rondom hogere private bijdrage, 

leenrestricties en het sociaal leenstelsel. Het merendeel van de literatuur richt zich op het effect 

van de verhoging van de private bijdrage in het onderwijs en vooral in de Verenigde Staten. Hieruit 

blijkt dat de daling in deelname aan het hoger onderwijs ten gevolge van een hogere private 

bijdrage niet groot is (zie bijvoorbeeld Dynarski (2003), Dynarski (2005) en Kane (2003)). 

 

In deze studies lopen twee zaken door elkaar: Onderwijsdeelname verandert doordat studenten 

gevoelig zijn voor de prijs van het onderwijs en doordat leenrestricties een rol spelen. Belley and 

Lochner (2007) vinden bewijs voor het bestaan van leenrestricties. Lochner and Monge-Naranjo 

(2011) laten zien dat het aantal studenten in de Verenigde Staten voor wie deze restricties een 

probleem oplevert de afgelopen jaren is toegenomen. Naast de groep kinderen uit de lage sociaal 

economische klassen, belemmeren leenrestricties ook de deelname van kinderen uit de 

middenklasse. 

 

De meeste literatuur is afkomstig uit de Verenigde Staten, waar de student vaak moet lenen op de 

private markt. Slechts een deel van de studenten komt in aanmerking voor een beurs of lening via 

de overheid. In Nederland zal bij invoering van een sociaal leenstelsel de overheid de lening gaan 

verstrekken en wordt de sociale component (= verzekering bij laag inkomen) ingevoegd. Dit lost 
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het probleem van imperfecte financiële markten op. Immers, iedereen die in het onderwijs wordt 

toegelaten kan een lening krijgen. Ervaringen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada laten zien dat 

een verhoging van de collegegelden in combinatie met een verhoging van de leenmogelijkheden 

niet geleid heeft tot een daling van de deelname aan het hoger onderwijs ( zie OESO (2009) en Barr 

(2004)). In Australië heeft de introductie van een sociaal leenstelsel in de vorm van het Higher 

Education Contribution Scheme (HECS) in 1989 niet geleid tot een afname in de trendmatige deelname 

aan het hoger onderwijs (zie CPB, CHEPS (2001) en Barr (2004)).  

 

Leenaversie onder studenten kan bij invoering van een sociaal leenstelsel alsnog leiden tot een 

teruggang in de deelname aan het hoger onderwijs. Het hebben van een schuld genereert 

“psychologische” kosten voor de student. Hierdoor is de student minder bereid een lening aan te 

gaan om zijn studie te financieren. Field (2009) vindt aanwijzingen voor het bestaan van 

leenaversie bij studenten. Daarnaast lijken normeffecten van belang voor de keuze om te gaan 

studeren. In sommige groepen is studeren minder de norm dan in andere. Het moeten lenen zou 

deze scheiding tussen groepen kunnen versterken.  

 

Voor Nederland is weinig bekend over de prijsgevoeligheid van de deelname aan hoger onderwijs 

ten gevolge van prijsverhogingen. De ontwikkelingen in de jaren negentig lijken te duiden op een 

geringe prijsgevoeligheid. In deze periode zijn de private bijdragen aan hoger onderwijs 

substantieel toegenomen (zie bijvoorbeeld Belot et al. (2007)). 

4 Hoogte private bijdrage in het hoger onderwijs 

Indien fiscale neutraliteit als uitgangspunt zou worden genomen, kan de basisbeurs voor thuiswonende 

bachelorstudenten worden teruggebracht. Deze afname ligt tussen de  492 euro en 1.761 euro. De thuiswonende 

bachelorstudent ontvangt in het eerste geval nog een basisbeurs van 660 euro. In het laatste geval kan de basisbeurs 

voor de thuiswonende bachelorstudent worden afgeschaft en kan de publieke bijdrage nog verder afnemen 

bijvoorbeeld door een verhoging van het collegegeld. De subsidie komt dan overeen met een publieke bijdrage aan het 

hoger onderwijs van 80procent in het eerste geval tot 64 procent van de totale materiële kosten in het tweede geval. 

De uitkomsten zijn gevoelig voor veronderstellingen over marginale belastingstarieven, gemiddelde druk en gederfde 

inkomens. Als de overheid het hebben van een bijbaan tijdens de studie volledig zou ontmoedigen, moet de publieke 

bijdrage omhoog naar 109 procent. Dat komt neer op een verhoging van de thuiswonende basisbeurs met ongeveer 

3.000 euro.  

 

De overheid draagt in belangrijke mate bij aan de directe kosten van hoger onderwijs. Deze sectie 

laat berekeningen zien van de hoogte van deze bijdrage uit het oogpunt van fiscale neutraliteit. 

Fiscale neutraliteit betekent dat de onderwijsbeslissing niet wordt verstoord door geheven 

belastingen. Fiscale neutraliteit is niet noodzakelijk gelijk aan optimaliteit. De optimale subsidie 

kan hoger of lager zijn dan de fiscaal neutrale uitkomst. Bij verlaging van de subsidie is het van 

belang dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs wordt gewaarborgd door een sociaal 

leenstelsel. 
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Bij de keuze om een bachelor te gaan volgen maakt de student een afweging tussen de kosten en 

baten van de studie. De overheid heeft een aantal redenen zich in deze onderwijsbeslissing te 

mengen. Zo kunnen fiscale verstoringen een reden voor compensatie in de vorm van een subsidie 

op onderwijs. Subsidies kunnen eveneens worden verstrekt om externe effecten te internaliseren 

of om te corrigeren voor gedragsaspecten. Leenrestricties of toetredingsbelemmeringen vormen 

geen reden voor een subsidie. Deze problematiek komt voort uit kapitaalmarktfalen en kan 

effectiever worden aangepakt met behulp van een sociaal leenstelsel. 

4.1 Studeren is investeren: theorie van het menselijk kapitaal 

Aan de basis van het denken over de private bijdrage in het onderwijs staat de theorie van het 

menselijk kapitaal (zie Becker (1964) en Ben-Porath (1968)). Een individu maakt in deze modellen 

een afweging van de kosten en baten van scholing en neemt een beslissing over het optimale 

aantal jaren scholing. Iemand met een hogere aangeboren intelligentie zal normaliter langer 

onderwijs volgen dan iemand met een lagere intelligentie. De extra inkomsten dankzij het 

onderwijs wegen op tegen de gederfde inkomsten tijdens de studie vanwege het feit dat hij tijdens 

de studie dan nog geen (volledige) baan kan nemen. Zo beslist ieder individu volgens het 

menselijk kapitaal model over zijn onderwijs op basis van de marginale baten (extra inkomen) en 

marginale kosten (extra gederfde inkomen en kosten die gemoeid zijn met onderwijs) van deze 

investering. 

 

Een middelbare scholier kiest of hij gaat studeren of direct een baan zoekt. Studeren brengt kosten 

met zich mee. Het betreft de materiële kosten van een jaar studeren, zoals de private kosten voor 

boeken, en de publieke kosten die universiteiten per student maken. Deze laatste kosten worden 

gefinancierd door het collegegeld en de rijksbijdrage. Het merendeel van de materiële kosten zijn 

gesubsidieerd. Daarnaast loopt de student inkomsten mis, doordat hij studeert in plaats van werkt. 

Het netto gederfde loon is voor de student een indirecte kostenpost. Tegenover deze kosten staat 

dat hij na de studie meer geld zal verdienen. Als baten neemt hij de verdisconteerde waarde van het 

toekomstige additionele nettoloon.  

 

Naast de keuze om wel of niet te gaan studeren heeft de student ook een zekere vrijheid om zijn 

studie over de tijd te verdelen.  

De basisbeurs is een subsidie op het behalen van een bachelordiploma.
1
 De basisbeurs heeft geen 

effect op hoe de student zijn tijd verdeelt tijdens zijn studie: zo heeft een student de keuze om 

naast zijn studie een bijbaan te nemen en een extra jaar over zijn bachelor te doen. Nederlandse 

studenten hebben vaak bijbanen. Indien dit als maatschappelijk onwenselijk wordt gezien, 

 

1 Het grootste deel van de overheidssubsidie, namelijk de publieke bekostiging van universiteiten, is een imperfecte subsidie 
op onderwijs, omdat deze gebaseerd is op de inschrijving van studenten en niet afhankelijk is van het halen van de bachelor. 
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bijvoorbeeld omdat studenten daardoor minder studie-inspanning leveren, is een ander 

instrument noodzakelijk om hier verandering in te brengen. Een subsidie op de studie, d.w.z. het 

halen van de bachelor, kan deze beslissing niet beïnvloeden. En effectief instrument kan . 

bijvoorbeeld  een hoog marginaal tarief op verdiend loon naast de studie zijn. Het huidige stelsel 

kent ook aan een aantal prikkels in deze richting, bijvoorbeeld de prestatiebeurs en het verhogen 

van collegegelden na een aantal jaren studie. Over de invloed van het hebben van bijbanen op de 

studieprestaties is echter weinig bekend. Er kunnen ook positieve effecten zijn, bijvoorbeeld 

doordat de student vaardigheden opdoet die hem in zijn latere leven van pas komen. 

4.2 Fiscale neutraliteit 

Fiscale neutraliteit betekent dat de overheid verstoringen van de onderwijsbeslissing ten gevolge 

van het belastingsysteem wegneemt. Netto wordt het onderwijs dan niet belast (of gesubsidieerd) 

waardoor de onderwijsinvestering samenvalt met de efficiënte oplossing voor het rationele 

individu in de afwezigheid van verstorende belastingen.  

 

Belastingen beïnvloeden de onderwijsbeslissing. Zo reduceert een belasting op het loon de 

toekomstige opbrengsten van onderwijs. Daar staat tegenover dat ook het gederfde loon tijdens de 

schoolse fase lager is, maar niet in dezelfde mate. Daarnaast zijn de materiële kosten van onderwijs 

niet aftrekbaar, terwijl de opbrengsten uit onderwijs wel worden belast via toekomstige lonen. 

Door middel van een subsidie op het hoger onderwijs kan de overheid het individu voor deze 

verstoringen compenseren.  

4.3 Toepassing van fiscale neutraliteit 

 

In deze paragraaf berekenen wij de fiscaal neutrale subsidie op de materiële onderwijskosten. Wij 

gaan uit van de huidige situatie (studiejaar 2011/2012) en beschouwen de onderwijsbeslissing om 

wel of niet aan een bachelor deel te nemen. De tabel aan het einde van deze paragraaf laat de 

uitkomsten van verschillende varianten zien.
2
 

 

Wij sluiten aan bij Jacobs (2012) en zien in de basisvariant af van kapitaalbelastingen. De fiscaal 

neutrale subsidie maakt dan de materiële kosten aftrekbaar tegen het marginale tarief van het 

toekomstige inkomen en past een correctie toe voor de progressie in het belastingstelsel. Het 

 

2 Tot 2015 is een oploop in het collegegeld voorzien van €22 per jaar tot €1874. Verder zal de rijksbijdrage worden 
teruggebracht tot €5700 per jaar. De berekeningen betreffen het schooljaar 2011/2012. 
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gederfde inkomen wordt tegen een lager tarief belast dan de toekomstige inkomsten. De 

onderwijssubsidie op de materiële onderwijskosten voor fiscale neutraliteit is
3
 

 

, 

 

waarbij s de subsidie bij fiscale neutraliteit, t het marginale tarief op toekomstig inkomen, T het 

gemiddelde tarief op het gederfde inkomen, P de materiële onderwijskosten en W  het gederfde 

loon.
4
 De eerste term corrigeert voor het feit dat de onderwijskosten niet aftrekbaar zijn, terwijl het 

toekomstige inkomen wel wordt belast. De tweede term corrigeert voor de belastingprogressie, 

waardoor het gederfde inkomen tegen een lager tarief wordt belast dan het toekomstige 

inkomen.
5
 De publieke bijdrage in de materiële kosten van de bachelorfase kan worden beperkt tot 

een publieke bijdrage tussen de 80 procent en 64 procent. De huidige bijdrage is 86 procent van 

deze materiële kosten. In het eerste geval betekent dat een reductie van de basisbeurs met 

ongeveer 500 euro per jaar. In het tweede geval kan de basisbeurs voor een thuiswonende bachelor 

volledig worden afgeschaft. Dit is zichtbaar in Tabel 1. Om toegankelijkheid te blijven garanderen 

zal een toename van de private bijdrage gepaard moeten gaan met een sociaal leenstelsel.
6
  

 

Wij maken de volgende veronderstellingen, waarbij wij uitgaan van de situatie zoals deze in het 

studiejaar 2011/2012 wordt waargenomen:  

 

De materiële kosten van onderwijs bedragen 8.363 euro. Dat betreft de kosten van de instellingen van 

hoger onderwijs die voor de student worden gemaakt plus de materiële kosten (de studieboeken) 

die de student zelf uitgeeft (650 euro). De kosten van de instellingen veronderstellen wij gelijk aan 

de financiering ervan, namelijk de rijksbijdrage (6.000 euro) en het collegegeld betaald door 

studenten (1.713 euro).
7
 De kosten voor huisvesting en levensonderhoud worden niet tot de 

materiële kosten gerekend. Ook in het alternatief dat de student zou werken in plaats van studeren 

 

3 In deze formule is afgezien van het effect van BTW op materiële kosten. Deze zouden de subsidie in theorie verhogen. Het 
effect is echter verwaarloosbaar omdat maar overeen klein deel van de materiële kosten (de studieboeken e.d.) BTW 
verschuldigd is. 

4 Deze vergelijking is geldig onder de aanname dat het belastingstelsel lineair is voor de leerlingen die kiezen voor het wel of 
niet halen van een bachelor. De berekeningen schetsen een onzekerheidsmarge voor deze aanname. 

5
 In CPB (2010) werd deze term nul verondersteld, onder de aanname dat de marginale druk over inkomens boven de 20.000 

euro redelijk constant blijft. Over het gederfde inkomen moet echter het gemiddelde tarief worden berekend, niet het 
marginale. 

6 Ook het sociaal leenstelsel bevat een subsidie-element, namelijk door de lage rente en de verzekering bij tegenvallend 
toekomstig inkomen. Deze subsidie is buiten beschouwing gelaten. 

7 Tot 2015 is een oploop in het collegegeld voorzien van €22 per jaar tot €1874. Verder zal de rijksbijdrage worden 
teruggebracht tot €5700 per jaar. Deze berekeningen betreffen het schooljaar 2011/2015.  
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moeten deze kosten worden gemaakt. Voor de uitwonende beurs nemen wij aan dat het verschil 

met de thuiswonende beurs opweegt tegen de additionele kosten omdat de student vanwege zijn 

studie zelfstandig moet gaan wonen. De thuiswonende basisbeurs bedraagt 1.152 euro per jaar. De 

totale bijdrage van de overheid aan de materiële kosten van onderwijs is 86 procent. Dat is het 

percentage van de rijksbijdrage en de basisbeurs ten opzichte van de totale materiële kosten. De 

thuiswonende student weegt het volledige beursbedrag mee in zijn onderwijsbeslissing en 

corrigeert niet voor de kans dat hij de basisbeurs misschien moet terugbetalen.  

 

Het gederfde brutoloon van een student stellen wij gelijk aan het loon dat hij had verdiend als hij niet was gaan 

studeren. Het marginale tarief dat iemand die niet gaat studeren over zijn toekomstige levensloop, moet betalen is 

onzeker. Een middelbare scholier besluit om wel of niet te gaan studeren. Gegeven het talent en de 

voorkeuren stroomt een deel van de studenten door naar de universiteit; de overige groep gaat aan 

het werk. Aan de marge besluit een middelbare scholier net wel of net niet te gaan studeren. De 

vraag is welk inkomen over zijn leven deze student zou zijn gaan verdienen als hij wel had 

gestudeerd en welk inkomen hij verdient door nu te gaan werken. De beschikbare data 

(Arbeidsmarktpanel 2005) geeft per opleidingstype en per leeftijdsgroep het gemiddelde brutoloon 

en bijbehorende gemiddelde marginale en gemiddelde druk. Wij kunnen geen onderscheid maken 

naar bovengenoemde marginale student. Het te hanteren marginaal tarief (de variabele t in de 

formule) is daardoor onzeker. Wij hanteren daarom een marge die als volgt kan worden 

beredeneerd.  

 

Een werknemer met een afgeronde MBO/HAVO/VWO opleiding verdient ongeveer 22.500 euro 

bruto. Dat is het gederfde loon voor de student. De gemiddelde druk bij dit loon bedraagt 20%. Dat 

is de gemiddelde druk exclusief pensioenpremies en op basis van het netto inkomen. De 

gemiddelde druk corrigeren wij vervolgens voor een heffingskortingeffect. Immers, in de 

gemiddelde druk is de heffingskorting voor werkenden verrekend. Het inkomen van een student, 

die meestal een bijbaan heeft,  is zodanig laag dat hij geen belasting betaalt. In de huidige situatie 

verdient een student ongeveer 5.500 euro bruto per jaar.
89

 Over een voltijdbaan betaalt hij wel 

gemiddeld 20 procent belasting. Dit betekent dat hij over het gederfde inkomen (17.000 euro) een 

6,5 procent hogere gemiddelde druk ervaart.
10

 De gemiddelde druk stijgt naar 26,4 procent.
11

 De 

 

8 CBS(2009). 

9 Dit bedrag is lager dan de belastingsvrije voet (ongeveer 6000 euro) en lager dan de bijverdiengrens van studenten 
(ongeveer 13,500 euro). 

10 Deze veronderstelling doet geen uitspraak over het feit dat werken tijdens de studie ten koste gaat van de studietijd of dat 
een student vrije tijd inlevert om te gaan werken. Het feit dat hij kan werken tijdens zijn studie verlaagt echter wel de prikkel 
om volledig te gaan werken.  

11 In deze analyse wordt geen rekening gehouden met belastingmiddeling. Belasting in de laatste twee jaren van de studie 
mogen worden gemiddeld met de belastingen na afronding van de studie.  
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marginale druk verdisconteerd en gewogen over de levensloop van een afgestudeerde student 

exclusief pensioenpremies op basis van het netto inkomen nemen wij tussen de 39 en 44 procent. 

Het lage marginale tarief is berekend voor een gemiddelde MBO/HAVO/VWO‟er in de leeftijd van 

38 tot 42 jaar. Het hoge marginale tarief hoort bij een gemiddelde HBO/WO‟er in dezelfde 

leeftijdscategorie. Vermoedelijk zal de middelbare scholier die net niet ging studeren meer 

verdienen dan een gemiddelde werknemer met een mbo/havo/vwo diploma, maar minder dan een 

afgestudeerde HBO/WO‟er.  Over de ondergrens van het marginale tarief bestaat de meeste 

onzekerheid.  

 

Tabel 4.1  Berekeningen fiscaal neutrale subsidie voor een hoog en laag marginaal belastingtarief 

 Hoog marginaal belastingtarief   Laag Marginaal belastingtarief 
     
Materiële kosten (euro per jaar) 8.363   8.363 
- Collegegeld 1713   1713 
- Studiekosten 650   650 
- Rijksbijdrage 6.000   6.000 
Huidige subsidie in % materiële kosten 0,86   0,86 
     
Indirecte kosten (euro per jaar) 17.000   17.000 
- Netto inkomen 12.500   12.500 
- Belastingen 4.500   4.500 
     
Totale kosten (euro per jaar) 25.363   25.363 
- Aandeel totale kosten student 13.711   13.711 
- Aandeel totale kosten overheid 11.652   11.652 
     
Gemiddelde druk 0,26   0,26 
Marginale druk 0,44   0,39 
Fiscaal neutrale subsidie in % materiële 
kosten 

0,80   0,64 

Verschil tussen fiscaal neutrale  
subsidie en huidige subsidie (euro per jaar) 

-492   -1.761 

     
Thuiswonende basisbeurs 1.152   1.152 

 

Nogmaals moet worden benadrukt dat de berekeningen gevoelig zijn voor gemaakte 

veronderstellingen. Zo zijn de marginale tarieven in de toekomst onzeker, waardoor uitkomsten 

kunnen veranderen.  

 

De basisvariant doet geen uitspraak over de wenselijkheid van een bijbaan. Jacobs (2012) en Borghans (2012) 

relateren het toekomstige loon aan de tijdsinvestering in onderwijs. Jacobs (2012) veronderstelt dat 

de arbeidsaanbodbeslissing tijdens de studie los staat van de onderwijsbeslissing. Het hebben van 

een bijbaan heeft geen verstorend effect. Zolang zowel studerenden als werkenden de 

heffingskorting ontvangen, beïnvloedt de heffingskorting de onderwijsbeslissing niet. Borghans 

(2012) veronderstelt dat de bijbaan ten koste gaat van de onderwijstijd en dus ook van de 

onderwijsprestatie. Indien om de overheid zou besluiten om bijbanen te ontmoedigen, maakt dat 

de studie duurder en is vereist fiscale neutraliteit een hogere subsidie.  De onderstaande tabel 2 



10 

geeft de cijfers voor het geval waarin bijbanen volledig ontmoedigd zouden worden, bijvoorbeeld 

met een heffing op inkomsten uit arbeid van studenten.  

 

Tabel 4.2 Berekening van de fiscaal neutrale subsidie indien de student niet kan bijverdienen tijdens zijn 

studie 

  Geen Bijbanen  
   
Materiële kosten (euro per jaar)  8.363 
- Collegegeld  1.713 
- Studiekosten  650 
- Rijksbijdrage  6.000 
Huidige subsidie in % materiële kosten  0,86 
   
Indirecte kosten (euro per jaar)  22.500 
- Netto inkomen  18.000 
- Belastingen  4.500 
   
Totale kosten (euro per jaar)  30.863 
- Aandeel totale kosten student  19.211 
- Aandeel totale kosten overheid  11.652 
   
Gemiddelde druk  0,20 
Marginale druk  0,44 
Fiscaal neutrale subsidie in % materiële kosten  1,09 
Verschil tussen fiscaal neutrale  
subsidie en huidige subsidie (euro per jaar) 

 1.928 

   
Thuiswonende basisbeurs  1.152 

 

Bij deze variant is het hoge marginale tarief als uitgangspunt genomen. Omdat studenten nu de 

heffingskorting tijdens de studie mislopen, stijgt het netto gederfde inkomen en daalt de 

gemiddelde belastingdruk. De correctie van 6,5 procent voor het niet verzilveren van de 

heffingskorting wordt ongedaan gemaakt en het gederfde inkomen loopt op met 5.500 euro, het 

bedrag dat de student in de basisvariant bijverdient tijdens zijn studie. De fiscaal neutrale subsidie 

op studeren neemt in dat geval toe. De fiscaal neutrale publieke bijdrage aan de materiële 

onderwijskosten stijgt naar 109 procent. Dat betekent dat de basisbeurs voor thuiswonende 

bachelorstudenten met ongeveer 1.900 euro per jaar omhoog moet naar ruim 3.000 euro.  

4.4 Optimaliteit 

Welvaart zou leidend moeten zijn bij het vaststellen van de optimale omvang van de private 

bijdrage in het hoger onderwijs. De overheid heeft meerdere redenen dan herstel van fiscale 

neutraliteit om wel of niet subsidies te geven op hoger onderwijs. De overheid zou de subsidie op 

hoger onderwijs kunnen verhogen op basis van 

 Positieve externe effecten 

 Gedragsaspecten 
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Daarnaast is het mogelijk dat de overheid juist minder subsidies op hoger onderwijs wil geven op 

basis van 

 Negatieve externe effecten 

 Minder effectief studiegedrag, omdat het grootste deel van de subsidie, namelijk de publieke 

bekostiging van universiteiten voor de individuele student, niet is gerelateerd aan 

onderwijsprestaties maar aan de inschrijfduur. 

 Een ongelijkere inkomensverdeling, omdat de subsidie vaak bij rijkeren terechtkomt 

 Fiscale redenen, zoals kapitaalbelastingen op financieel kapitaal maar niet op menselijk 

kapitaal 

 Studeren als consumptiegoed 

 

Het netto-effect van deze posten is onduidelijk en kan zowel positief als negatief zijn. 

 

Externe effecten: Onderwijs heeft een aantal externe effecten. Naast individuele opbrengsten kan een 

investering in onderwijs voor- of nadelen opleveren voor anderen, die niet direct herleidbaar zijn 

tot de investering. De baten van de maatschappij als geheel kunnen dan hoger of lager zijn dan de 

baten van het individu. De literatuur geeft een lichte aanwijzing dat de maatschappelijke baten de 

private baten overstijgen, wat zou wijzen op de aanwezigheid van netto positieve externe effecten 

(zie CPB (2012) voor een overzicht). 

 Onder de positieve externe effecten vallen onder andere kennisspillovers en minder 

criminaliteit.  

 Onder de negatieve externe effecten vallen onder andere de kosten die onderwijs kent als 

signaalfunctie. Onderwijs kan gedeeltelijk een middel zijn om iemands kwaliteiten zichtbaar 

te maken. Een individu met hogere capaciteiten zal eerder geneigd zijn deze inspanning te 

volbrengen, omdat hij vermoedt tegen lagere kosten deze opleiding te kunnen voltooien. 

Onderwijs brengt kosten met zich mee die in een volledige transparante markt van 

vaardigheden onnodig zouden zijn geweest.  

 

Gedrag: Onderwijs is een lange termijn beslissing, waarbij gedragsaspecten de rationele 

onderwijsbeslissing kunnen verstoren. Tijdsinconsistentie, normeffecten of onomkeerbaarheid 

van de investering (spijt) kunnen leiden tot te lage onderwijsinvesteringen. Subsidies kunnen dan 

helpen een betere beslissing te nemen. Daarnaast kan onderwijs ook gedeeltelijk worden gezien 

als een consumptiegoed. Vanuit dat oogpunt is subsidie niet nodig.  

 

Fiscale redenen: In de berekening van fiscale neutraliteit is een aantal belastingen en subsidies 

achterwege gelaten die wel van invloed kunnen zijn op de hoogte van de subsidie voor fiscale 

neutraliteit. Belastingen op financieel kapitaal kunnen leiden tot een lagere subsidie op hoger 

onderwijs op basis van fiscale neutraliteit. Kapitaalinkomen kent (boven een vrijstelling) een 
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belastingtarief van 30 procent. Deze kapitaalbelasting maakt investeren in onderwijs aantrekkelijk 

als alternatief voor besparingen. De omvang van dit effect is echter onzeker en niet meegenomen 

in de berekening van fiscale neutraliteit.  
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6 Appendix 

Deze appendix documenteert de berekeningen achter de basisvariant voor fiscale neutraliteit. Het 

beschrijft de toegepaste correcties op lonen en marginale en gemiddelde belastingstarieven 

inclusief achterliggende bronnen. 

 

De  directe kosten van onderwijs bestaan uit collegegeld, studiekosten en de rijksbijdrage aan de 

onderwijsinstellingen. Het wettelijk collegegeld voor een voltijdse opleiding bedraagt 1.713 euro 

voor het studiejaar 2011/2012.
12

 De studiekosten inclusief collegegeld zijn gebasseerd op de 

studentenmonitor.
13

 Voor het HBO bedragen deze kosten 189 euro per maand en voor het WO 192. 

Uitgaande dat  tweederde van de studenten deelneemt aan het HBO en eenderde aan het WO volgt 

een gemiddelde van 190 euro per maand voor het totale hoger onderwijs. De studentenmonitor 

heeft betrekking op  2009. We corrigeren het maandbedrag voor inflatie/cpi uit de laatste CEP: 1,3 

procent (2010) en  2,3 procent (2011). Dat betekent een gemiddeld bedrag voor studiekosten per 

maand inclusief collegegeld van 196 euro. Na omrekening op jaarbasis en correctie voor het 

collegeld volgt voor de studiekosten exclusief collegegeld 650 euro. De rijksbijdrage per student 

bedraagt 6.000 euro per jaar.
14

 

 

De indirecte kosten van het volgen van onderwijs bestaat uit het loon dat een student misloopt 

omdat hij geen voltijdsbaan heeft. Het voltijdsinkomen van een persoon met een afgeronde 

MBO/HAVO/VWO opleiding is gemiddeld 22.500 euro.
15

  CBS(2009) concludeert op basis van het 

EBB dat studenten in 2008 gemiddel zo‟n 5.250 euro per jaar bij verdienen.  We nemen aan dat dit 

bedrag anno 2011 is toegenomen tot 5.500. Het gederfde inkomen van een student komt daarmee 

 

12 Informatie OCW, memo  

13 Informatie OCW, memo   

14Informatie OCW, memo. 

15 zie spreadsheet Bosch en Gielen op basis van het Arbeidsmarktpanel 
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op 17.000 euro. Dit kan worden gesplitst in een netto inkomens deel en een belastingdeel. Het 

belastingdeel is als volgt bepaald. De gemiddelde druk op basis van het nominaal besteedbaar 

inkomen bedraagt 25 procent. Dat is de gemiddelde belastingdruk inclusief ZVW-premies, die door 

de werkgever op het loon worden ingehouden.  

 

De gemiddelde druk is berekend exclusief pensioenpremies en gecorrigeerd voor 

ziektekostenpremies. Het betreft de gemiddelde druk op basis van het netto inkomen en niet het 

nominaal besteedbaar inkomen. De  pensioenpremie zijn in evenwicht geen belasting , terwijl de 

ziektekostenpremies wel beschouwd kunnen worden als een belasting. De gemiddelde druk 

bedraagt vervolgens 20 procent.  Aanvullend vindt nog een correctie plaats voor de algemene 

heffingskorting en de arbeidskorting. Het inkomen van een student is zodanig laag dat hij geen 

belasting betaalt. Over een voltijdsbaan betaalt hij evenwel wel gemiddeld 20 procent belasting. 

Dit betekent dat hij over het gederfde inkomen (17.000) een 6,5 procent hogere gemiddelde druk 

ervaart. Bij de bepaling van het belasting deel van de indirecte kosten wordt dan ook uitgegaan van 

een gemiddelde druk van 26,5 procent.  

 

Bij de bepaling van de marginale druk gaan wij uit van de marginale druk voor een gemiddeld 

individu in de leeftijd van 38 tot 42 jaar. Dit marginale belastingtarief is onzeker. Wij 

veronderstellen als bovengrens het marginale tarief voor een afgestudeerde HBO/WO-er in de 

leeftijd van 38 tot 42 jaar. Dat marginale tarief exclusief pensioenpremie is 47 procent. Er volgt 

vervolgens een correctie met 3 procent  om te komen tot een marginale druk op basis van het netto 

inkomen ipv het nominaal besteedbaar inkomen. De marginale druk bedraagt in dat geval 44 

procent. Als ondergrens hanteren wij het marginale belastingtarief van een MBO/HAVO/VWO-er in 

dezelfde leeftijdscategorie. Na correctie geldt voor die marginale druk 39 procent.  

 

De bepaling van de fiscaal neutrale subsidie is gegeven in procenten van de directe kosten.  

De thuiswonende basisbeurs is 96 euro per maand, hetgeen 1.152 euro op jaarbasis is. 
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