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Het recht op onderwijs is fundamenteel van aard. Dit werd al in 1948 door de 
Verenigde Naties formeel erkend. Hoewel de meeste Belgische jongeren hun 
middelbaar diploma behalen, is het niet altijd vanzelfsprekend dat ze daarna 
nog verder studeren. 
 

Uit een recent onderzoek bleek 
bijvoorbeeld dat studenten uit de 
provincies Limburg, West-Vlaanderen en 
Luxemburg ondervertegenwoordigd zijn 
aan de universiteiten buiten de eigen 
provincie. Eén van de oorzaken is dat het 
opleidingsaanbod aan de lokale 
universiteiten te beperkt is. Een andere -
eerder onderliggende- oorzaak is de 
kostprijs. Buiten de provincie studeren is 

doorgaans prijziger aangezien extra kosten zoals een kot de factuur 
gevoelig doen aandikken. Deze kost kan echter vermeden worden 
door dagelijks van thuis uit te pendelen naar een universiteit in 
eigen of een andere provincie. 
 

In ieder geval kan de federale overheid het volgen van hoger 
onderwijs stimuleren door het mobiliteitsprobleem voor de 
belastingplichtige ouders of student fiscaal op te vangen. 

“Het uitgangspunt is dat het verblijf op een kot of een 
studentenhome fiscaal wordt gestimuleerd teneinde de afstand 
tussen de verblijfplaats en de onderwijsinstelling zo klein mogelijk te 
houden met niet enkel positieve gevolgen voor de tijdsindeling van 
de student, maar ook voor het verkeer en leefmilieu” aldus Open 
Vld-Kamerlid Luk Van Biesen.  

Op dinsdag 26 februari ligt er in de commissie Financiën een 
wetsvoorstel van collega Josy Arens (cdH) ter bespreking. Dat 
voorstel omvat een verhoging van de belastingvrije som met 3.000 



euro per kind dat hoger onderwijs volgt ten laste van de 
belastingplichtige, mits de onderwijsinstelling verder dan 30 km van 
de ouderlijke woning gelegen is en die onderwijsinstelling in een 
attest verklaart dat de student er tijdens het betrokken belastbaar 
tijdperk college volgt. Ook wilt Arens het belastingkrediet verhogen 
met 450 euro, op voorwaarde dat het kind geen studiebeurs krijgt 
waarvan het bedrag de verblijfskosten specifiek incalculeert. Het 
Belgische Rekenhof schat de kostprijs van dit voorstel op maximaal 
417 miljoen euro per jaar.  

De Vlaams-Liberale Kamerleden Luk Van Biesen en Willem-
Frederik Schiltz vinden deze kostprijs echter te hoog en achten het 
voorstel dan ook onhaalbaar. Zij werkten daarentegen een eigen 
voorstel uit dat onder meer de huurlasten van studentenkamers van 
kinderen die  hoger onderwijs volgen en ten laste zijn van de 
belastingplichtige aftrekbaar maakt. “Hierdoor zal het belastbaar 
inkomen van de ouders verminderen, wat uiteindelijk zal leiden tot 
een vermindering van de te betalen belastingen”, stelt Schiltz.  

Ouders van studenten, die door omstandigheden niet op kot kunnen 
of willen gaan, kunnen volgens het wetsvoorstel van Van Biesen en 
Schiltz genieten van een aftrek voor de vervoerskosten, hetzij 
beperkt. Hierdoor wordt het nemen van het openbaar vervoer 
gestimuleerd.  

De twee liberale Volksvertegenwoordigers zijn ten slotte van 
mening dat deze discussie niet kan gevoerd worden zonder een 
gezamenlijke aanpak van de federale overheid en de 
gemeenschappen in dit land. �Open Vld stelt dan ook voor om de 
ministers van het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs uit te 
nodigen om hun standpunt te komen toelichten in het federaal 
parlement. 
 


