
Student in de knel vanwege 
wijziging wetgeving schuldhulp
Marion Bijveld – Adviseur schuldhulpverlening 



Dit is Stimulansz
Stimulansz is kennis- en adviespartner van 
gemeenten en levert praktische oplossingen die 
écht werken. Stimulansz zit in het hart van alle 
werkprocessen met als doel de dienstverlening 
van gemeenten in het sociaal domein beter en 
daarmee het leven van mensen die afhankelijk 
zijn van die dienstverlening een stuk makkelijker
te maken. 

Marion Bijveld
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Situatie tot 31 december 2020

Studiefinanciering (prestatiebeurs) telde mee voor berekenen van de beslagvrije voet en het vrij te 
laten bedrag.

Bij gebrek aan prestatiebeurs, was een inkomen uit bijbaan gewenst

Minimale aflossing volgens aflostabel NVVK

Steeds meer regelingen o.b.v. een saneringskrediet voor studenten (evt. met extra bijdrage van 
gemeente)
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Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

• Doel van de beslagvrije voet = waarborgen van bestaansminimum 

• Studiefinanciering telt niet meer mee voor de berekening van de BVV en het VTLB. 

• Inkomen uit een bijbaan telt wel mee voor BVV en VTLB.

• Bij een lager inkomen dan de bijstandsnorm, is de aflossingscapaciteit 5% van het inkomen incl. 
VT volgens BVV. 
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Wijziging Wgs
Beslagvrije voet waarborgen

Minimale aflostabel NVVK niet meer te gebruiken in de oude vorm

Huidige manier om aflossingscapaciteit te bepalen voor NVVK leden is: 

1. Bepaal de leefsituatie

2. Bereken de AC volgens VTLB

> dan 5% van PW norm = VTLB aanhouden

< dan 5% van PW norm = BVV uitrekenen. Is deze hoger dan de 5% van de PW norm, dan de 5% aanhouden. Is deze lager dan 
de 5% van de PW norm, dan het lagere bedrag aanhouden. 

Let op: vtlb calculator gaat er automatisch vanuit dat er belasting wordt betaald over het vakantiegeld. Mensen met een laag inkomen betalen
vaak minder of geen belasting. Vraag daarom het werkelijk netto vakantiegeld op (bijv. van vorig jaar bij hetzelfde inkomen) om dit te berekenen! 
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Waarom is dit voor studenten zo’n probleem? 

• Schuldeisers gaan mogelijk minder snel akkoord met een regeling als er minder of niets 
afgelost kan worden. 

• Dwangakkoord of Wsnp is vaak niet mogelijk vanwege niet voldoen aan 
inspanningsverplichting.

• Bij betalingsregelingen moet de BVV ook gewaarborgd blijven. Schuldhulpverleners kunnen 
studenten daardoor ook niet goed helpen.  
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Waardoor werken schuldeisers mogelijk lastiger 
mee bij studenten? 
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Gediplomeerd Ongediplomeerd

Mbo - BOL 86,9% 67%

Mbo - BBL 95,4% 85,5%
HBO 89,3% 79,8%

WO 80% 66,6%

Bron: www.onderwijsincijfers.nl

In dit onderzoek is niet ingezoomd om de situatie van ex-studenten met schulden. Gezien de kennis van andere 
onderzoeken over het functioneren van werknemers met schulden is het aannemelijk dat zij minder snel een 
baan vinden en/of behouden. 

Uitstroom studenten naar werk direct na het stoppen van de opleiding 

http://www.onderwijsincijfers.nl/


Student Mia
Mia is een alleenstaande student van 23 jaar oud en woont op kamers. De kale huur 
bedraagt € 300 per maand. Mia ontvangt € 666,28 studiefinanciering (aanvullend en 
uitwonend) per maand en verdient netto € 500 met een bijbaan. Het fiscale inkomen 
is eveneens € 500 per maand, omdat vanwege het lage inkomen er nog geen sprake is 
van loonheffing. Daarnaast wordt er € 40 bruto per maand vakantiegeld opgebouwd. Dit 
is naar verwachting ook € 40 netto.

Mia moet nog anderhalf jaar studeren totdat zij haar Mbo opleiding kan afronden. 

Volgens de nieuwe regeling kan zij nog maar € 27 aflossen, terwijl zij voorheen € 54 per maand kon 
aflossen. 
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Berekenen aflossingscapaciteit Mia
Stap 1: Bepaal de leefsituatie

Cliënt is alleenstaand.

Stap 2: Bereken de afloscapaciteit met de VTLB-calculator

Haar totale netto inkomen incl. vakantiegeld* is € 540 - beslagvrije voet plus nominaal bedrag en 
overheveling is € 701,90= € - 161,90.
Het inkomen uit studiefinanciering telt hier dus niet mee.

*Het netto vakantiegeld is hierbij handmatig berekend, omdat de calculator aangeeft dat er sprake zou zijn 
van € 26,32 aan netto vakantiegeld

Stap 3: Bepaal de afloscapaciteit

De afloscapaciteit is lager dan 5% van de aflosnorm van een alleenstaande (€ 53,77 jan 2021). Daarom 
moet ook de afloscapaciteit volgens BVV berekend worden. De afloscapaciteit volgens BVV is 5% van 
het inkomen incl. vakantiegeld. In dit geval is dat € 540 X 0,05 = € 27.

16-06-2021



Gevolgen bij geen regeling 
• Stoppen met opleiding om dan wel een regeling op te kunnen starten

• Schulden stijgen; toename incassokosten en/of ontstaan nieuwe schulden 

• Student treft zelf betalingsregelingen, waarmee hij/zij onder BVV terecht komt

• Extra lenen bij DUO om schulden af te lossen

• Student ervaart veel stress; leerprestaties dalen en weinig vertrouwen in hulpverlening 
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Welke mogelijkheden zijn er om schulden te 
regelen?
Schuldbemiddeling

Saneringskrediet 

Hoogte saneringskrediet bepalen o.b.v. huidige aflossing gedurende resterende looptijd opleiding 
en voor de resterende periode o.b.v. aflossingscapaciteit bijstandsnorm

Uitgesteld saneringskrediet

Nu direct een saneringskrediet aanbieden o.b.v. 36x de aflossingscapaciteit volgens PW norm

Student lost af volgens BVV

Looptijd mogelijk langer dan 3 jaar
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Welke mogelijkheden zijn er om schulden te 
regelen?
• Borgstelling aflossing bij studenten (Tilburg)

• Aangepast betalingsvoorstel (Tilburg o.b.v. € 50 pm)

• Bijzondere bijstand

• Aflossen volgens BVV

• Jongeren Perspectief Fonds 
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Het gelijkheidsbeginsel:
Een gelijke voorziening; of Een gelijk effect?
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Vragen? 

• Contactgegevens:

• marion.bijveld@stimulansz.nl

• 06 82432238
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