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Inleiding
De AWP heeft via mail een vraag gesteld omtrent de kwijtscheldingsmogelijkheden voor
studenten.
De gestelde vraag luidt:
AWP heeft een flinke achterban bij Wageningen Universiteit.
We waren bij het stembureau in het Forumgebouw net niet de grootste partij.
We kregen onderstaande vraag over kwijtschelding van de waterschapslasten voor
studenten.
Is onderstaande juist? Als het juist is, lijkt het me niet redelijke en eerlijk.
Zo ja, wat is er aan te doen?
Graag een formele reactie.
“De kwijtschelding is gebaseerd op je eigen vermogen en de status van je bankrekening.
Er gaat iets mis met het eigen vermogen en met de bankrekening:
De DUO lening (studielening) wordt niet meegenomen in je schulden en dus niet in je
eigen vermogen.
Eigen vermogen = bezit - schulden.
Praktisch probleem: je moet extra lenen om de belastingen te kunnen betalen.
Het hele kwijtscheldingsbeleid is er op gebaseerd dat mensen die de belasting niet
kunnen betalen dat niet hoeven.
Daarnaast sparen veel studenten voor wanneer ze een half jaar naar het buitenland gaan
voor hun stage/ minor of om hun studiegeld (2000 euro) te kunnen betalen.
Volgens het kwijtscheldingsbeleid mag je niet meer dan 1300 euro op de bankrekening
hebben staan om kwijtschelding te krijgen.
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Dan hebben ze vaak tijdelijk meer dan 1300 euro op de bankrekening staan en lijkt het
alsof zij gemakkelijk de belasting kunnen betalen, terwijl zij dat geld eigenlijk hoog nodig
hebben.”
Beantwoording vraag
Om bovenstaande gestelde vragen te beantwoorden is GBLT gevraagd hiervoor input te
leveren aangezien zij de heffing en invordering (waaronder ook de uitvoering van het
kwijtscheldingsbeleid) van belastingaanslagen verzorgen.
Onderstaande reactie hebben wij ontvangen:
Vraag 1
De DUO lening (studielening) wordt niet meegenomen in je schulden en dus niet in je
eigen vermogen.
Eigen vermogen = bezit - schulden.
Praktisch probleem: je moet extra lenen om de belastingen te kunnen betalen.
Het hele kwijtscheldingsbeleid is er op gebaseerd dat mensen die de belasting niet
kunnen betalen dat niet hoeven.
Antwoord
Er zijn twee onderdelen die bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding worden
beoordeeld: het vermogen en de betalingscapaciteit.
Vermogen
Het is correct dat een studielening in de kwijtscheldingsregeling in beginsel niet wordt
gezien als schuld. Artikel 12, lid 1 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
definieert vermogen als volgt: “De waarde in het economische verkeer van de bezittingen
van de belastingschuldige … verminderd met de schulden van de belastingschuldige die
hoger bevoorrecht zijn dan de rijksbelastingen.” Een studielening is geen hoger
bevoorrechte schuld en wordt in beginsel dus niet als schuld gezien.
Vervolgens wordt in het tweede lid van dit artikel onder letter e het volgende
aangegeven: “Onder bezittingen wordt niet begrepen … het bedrag op een bank- of
girorekening dat in het kader van de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten is verkregen in de vorm van
leningen.” Dit betekent dat als zichtbaar is hoe (de hoogte van) het banksaldo tot stand
is gekomen, beoordeeld wordt welk bedrag vrijgesteld moet worden. Vaak levert de
student deze gegevens niet aan bij de aanvraag en wordt het verzoek afgewezen op een
te hoog banksaldo. Op het moment dat de student hiertegen in beroep gaat wordt
opnieuw de situatie beoordeeld, waarbij om aanvullende gegevens wordt verzocht.
Onderzocht wordt of er sprake is van alleen studiefinanciering, of dat er ook andere
inkomsten zijn waar het banksaldo uit is opgebouwd. Dit kan vervolgens leiden tot een
aanpassing van het banksaldo.
Betalingscapaciteit
Bij de berekening van de betalingscapaciteit wordt het geleende bedrag in de wetgeving
niet uitgezonderd. Studiefinanciering wordt volledig gezien als inkomen, waarbij landelijk
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een uitzondering wordt gemaakt voor een vast bedrag aan boeken en leermiddelen,
onderwijsretributie en collegegeldkrediet. (Dit is beschreven in de Leidraad Invordering).
De achterliggende gedachte van de wetgever hierbij is dat studiefinanciering voor de
uitwonende student bedoeld is om te voorzien in de kosten voor levensonderhoud die
aan het zelfstandig wonen verbonden zijn. Onder kosten voor levensonderhoud valt de
huur, energiegebruik, waterverbruik, maar ook te betalen belastingen die aan zelfstandig
wonen verbonden zijn. De studiefinancieringsregeling gaat er vanuit dat een
alleenstaande student van de studiefinanciering “rond moet kunnen komen”. In de
kwijtscheldingsregeling wordt het maximale bedrag aan studiefinanciering waar de
student recht op heeft, minus een vast bedrag aan boeken en leermiddelen,
onderwijsretributie en collegegeldkrediet, als inkomen aangemerkt. De
kwijtscheldingsnorm voor een alleenstaande student is echter hoger dan dit bedrag. Een
alleenstaande student zal daarom nooit betalingscapaciteit hebben en dus ook niet
moeten lenen om belasting te betalen.
Voor samenwonende studenten ligt dit anders. Ook in deze situatie wordt het maximale
bedrag aan studiefinanciering waar deze studenten recht op hebben, minus een vast
bedrag aan boeken en leermiddelen, onderwijsretributie en collegegeldkrediet, als
inkomen aangemerkt. Dit gezamenlijke bedrag is echter hoger dan de
kwijtscheldingsnorm. Als de woonlasten van deze studenten niet hoog zijn, dan is de
kans groot dat de belastingaanslag op grond van aanwezige betalingscapaciteit gewoon
betaald moet worden.
Het komt voor dat samenwonende studenten niet het maximale bedrag hebben geleend
en daardoor in praktijk een lager inkomen hebben dan GBLT als inkomen meeneemt.
Deze studenten zullen inderdaad moeten bij lenen om de belastingaanslag te kunnen
betalen.
Hier is geen uitzondering op te maken. De wetgever is van mening dat studiefinanciering
voor zelfstandig wonende studenten bedoeld is ter bekostiging van het zelfstandig
wonen. Daar valt ook het betalen van belastingen onder. Het toepassen van de
kwijtscheldingsregeling zoals beschreven in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
is in artikel 144, lid 2 van de Waterschapswet dwingend voorgeschreven.
Vraag 2
Daarnaast sparen veel studenten voor wanneer ze een half jaar naar het buitenland gaan
voor hun stage/ minor of om hun studiegeld (2000 euro) te kunnen betalen.
Volgens het kwijtscheldingsbeleid mag je niet meer dan 1300 euro op de bankrekening
hebben staan om kwijtschelding te krijgen.
Dan hebben ze vaak tijdelijk meer dan 1300 euro op de bankrekening staan en lijkt het
alsof zij gemakkelijk de belasting kunnen betalen, terwijl zij dat geld eigenlijk hoog nodig
hebben.
Antwoord
Sparen voor welk doel dan ook wordt in de kwijtscheldingsregeling niet uitgezonderd.
Sparen voor een stage in het buitenland dus ook niet. Op het moment dat het gespaarde
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bedrag alleen voortkomt uit studiefinanciering (en dus lening), dan wordt het geleende
bedrag wel in mindering op het saldo gebracht. Sparen voor studiegeld wordt in de
kwijtscheldingsregeling niet uitgezonderd, omdat studiegeld gedurende het schooljaar in
termijnen mag worden betaald. Het vrijstellen van een bedrag voor nog te betalen
studiegeld zou bovendien moeilijk te toetsen zijn. Op het moment van aanvraag is
immers niet bekend of daadwerkelijk het komende studiejaar ook gevolgd gaat worden.
Overigens wordt voor verzoeken die in de maanden juli, augustus, september worden
ingediend in de beroepsfase beoordeeld of daadwerkelijk het studiegeld betaald is. De
behandeling van het beroep ligt bij deze situaties na de datum dat het studiegeld betaald
moet worden. Blijkt dat inderdaad het studiegeld ineens is betaald, dan wordt het beroep
gegrond verklaard en wordt alsnog kwijtschelding verleend.
Volledigheidshalve: Het komt vrijwel niet voor dat de student aangeeft te sparen voor
nog te betalen studiegeld. Op het moment dat de student heeft aangegeven gespaard te
hebben om studiegeld te betalen, wordt door GBLT achteraf (beroepsfase) om
bewijsstukken gevraagd (betaling studiegeld). In het gros van de gevallen wordt deze
informatie dan niet verstrekt.
Ook voor deze gevallen is formeel geen uitzondering te maken. Op het moment dat
ruimer beleid zou worden gehanteerd, zou in strijd met artikel 144 van de
Waterschapswet worden gehandeld.

