Meer info?
+ 31 13 466 86 38

HOE FINANCIER JE EEN OPLEIDING?
Je gaat een programma volgen bij TIAS. Een van de beste investeringen
die je kunt doen. Maar wat is de slimste manier van financieren? Hier
vind je de opties op een rij.
A. Je werkgever investeert in jou:
aftrekbare bedrijfskosten
Een deel van de mensen die een
parttime opleiding volgt bij TIAS krijgt
hun opleiding geheel of gedeeltelijk
door hun werkgever vergoed. Want veel
organisaties zien het opleiden van hun
werknemers als een goede zakelijke
investering. Ook jouw werkgever kan
de kosten van scholing volledig als
bedrijfskosten in mindering brengen op
het resultaat.

TIAS is een business school in
Nederland met internationaal aanzien.
TIAS biedt managementonderwijs
voor professionals: MBA, MSc,
PhD, Executive Masters, Executive
Programs and Company Specific
Programs.

B. Je investeert in jezelf
Als je het programma zelf betaalt,
kan een substantieel deel van de
kosten gecompenseerd worden door
belastingvoordeel. Ook kun je een lening
afsluiten om (een deel van) de kosten te
financieren.
Belastingvoordeel
Als particulier kun je studiekosten als
buitengewone uitgave aftrekken voor de
inkomstenbelasting (zie tabel 1 en 2).

Bankleningen
Veel banken bieden specifieke leningen
voor het volgen van een opleiding.
Ook kunnen bestaande kredieten
of hypotheken worden uitgebreid.
Bovendien is er vaak ruimte om te
onderhandelen met de bank over de
financiering van jouw opleiding, zeker als
je al langer klant bent.
Kosten spreiden
De betaling van de opleiding kun je ook
spreiden over meerdere termijnen, soms
ook over meerdere jaren.
Levenlanglerenkrediet
Heb je geen recht meer op reguliere
studiefinanciering? Vanaf het studiejaar
2017-2018 kun je onder bepaalde
voorwaarden toch geld lenen om het
collegegeld of lesgeld te betalen. Vraag
het krediet aan voordat jouw opleiding
start. Je krijgt namelijk geen krediet over
verstreken maanden. Meer weten? Ga
hier naar de website van DUO.

HOE FINANCIER JE
EEN OPLEIDING?

Meer informatie
Ben je geen ingezetene van
Nederland, dan raden wij je aan na
te gaan welke fiscale voordelen je
eigen land biedt aan professionals
die zich willen blijven verbeteren en
vernieuwen.
Vanzelfsprekend staan we je graag
met raad en daad bij, ook als het
gaat om de financiering van een
TIAS programma. Voor meer
informatie kun je contact opnemen
met de programma-adviseur:
+ 31 13 466 86 38

Voorbeeld (belastingvoordeel in 1 jaar)
Je volgt een programma bij TIAS, de prijs bedraagt € 9.950,-. Je kunt € 9.700,- van
je inkomen aftrekken. Bij een tarief van 51,75% (toptarief inkomstenbelasting) bespaar
je € 5.019,-. Je betaalt dan geen € 9.950,- zelf, maar € 4.931,-. In de 38,10% schaal
betaal je dan €6.255,- zelf.
Tabel 1: Rekenvoorbeeld van belastingvoordeel in 1 jaar
Belastingtarief

Programmaprijs

Drempel aftrek

Totaal belastingvoordeel

Eigen kosten

51,75%

€ 9.950,-

250

€ 5.019,-

€ 3.695,-

38,10%

€ 9.950,-

250

€ 4.931,-

€ 6.255,-

Voorbeeld (belastingvoordeel in 2 jaar)
Je volgt een programma (start januari studiejaar 1, looptijd 2 jaar) bij TIAS. De
programmaprijs bedraagt € 30.000,-. In studiejaar 1 kun je € 12.250,- van je inkomen
aftrekken, in studiejaar 2 ook. Bij een tarief van 51,75% (toptarief inkomstenbelasting)
bespaar je per jaar € 7.633,-. Je betaalt dan geen € 30.000,- zelf, maar € 14.734,-.
Bij tarief van 38,10% inkomstenbelasting betaal je zelf € 18.761,-.
Tabel 2: Rekenvoorbeeld van belastingvoordeel in 2 jaar
Belastingtarief

Programmaprijs

Drempel aftrek

Totaal belastingvoordeel

Eigen kosten

51,75%

€ 30.000,-

250

€ 7.633,- x 2

€ 14.734,-

38,10%

€ 30.000,-

250

€ 5.620,- x 2

€ 18.761,-

Pak je kans
Kies in 2018 voor een opleiding bij TIAS en profiteer van maximale aftrek. Vanaf 2020
wordt de huidige fiscale regeling aftrekbaarheid studiekosten versoberd.
*maximale aftrekbaarheid studiekosten is € 15.000,- per fiscaal jaar minus de drempel van € 250,-

