
    
Terugbetaling van studiekosten  
 
Inleiding 
Vaak betalen werkgevers de kosten van een training, cursus of opleiding die een werknemer volgt.  
In een studiekostenregeling of studiekostenbeding kan worden afgesproken dat de werknemer deze 
kosten –of een deel daarvan– onder bepaalde omstandigheden moet terugbetalen. Een 
studiekostenregeling kan worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst of als aanvulling daarop. 
Studiekostenregelingen zijn vaak ook te vinden in CAO’s en andere regelingen zoals 
personeelshandboeken, personeelsreglementen en dergelijke.  
 
Een studiekostenregeling dient tenminste aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 de regeling moet schriftelijk worden overeengekomen en duidelijk zijn geformuleerd, zodat 
voor de werknemer helder is wat de gevolgen ervan zijn voor hem;  

 uit de regeling moet blijken gedurende welke periode de werkgever geacht wordt baat te 
hebben bij de door de werknemer gevolgde opleiding; 

 de regeling moet een “glijdende schaal” bevatten, wat betekent dat de 
terugbetalingsverplichting tijdens de vastgestelde periode evenredig moet afnemen. 

 
Aandachtspunten 
Enkele aspecten waarmee u in ieder geval rekening dient te houden, zetten wij hierbij alvast op een 
rij. Houdt u er rekening mee dat dit geen volledige opsomming is. 
 
Denkt u onder andere aan het volgende: 
 

 Als geen studiekostenregeling is overeengekomen, dan kan de werkgever de (door hem 
voorgeschoten) kosten in principe niet meer verhalen op de werknemer. 

 De waarde van een studiekostenregeling is voor een groot deel afhankelijk van een juiste, 
volledige en heldere formulering. Zo kan de term “uitdiensttreding” al een onduidelijke term 
zijn en is “ontslag” anders dan een opzegging door de werknemer of een contract voor 
bepaalde tijd dat van rechtswege eindigt. Kortom: als een regeling onvoldoende duidelijk is,  
dan kan de rechter het verzoek van de werkgever om de studiekosten terug te laten betalen 
afwijzen.  

 Bij de terugbetaling van de studiekosten mag geen strijd ontstaan met de Wet minimumloon 
en minimum vakantiebijslag.  

 Ook is de situatie mogelijk dat een werkgever de werknemer niet kan verplichten om 
studiekosten terug te betalen omdat dat onder de gegeven omstandigheden in strijd is met het 
zogeheten “goed werkgeverschap” of met de redelijkheid en de billijkheid. Denkt u hierbij aan 
onder andere de volgende factoren:  

o is aan het behalen van een opleiding een diploma of certificaat gekoppeld?  
o betreft het een algemene opleiding of een specifieke, interne opleiding? 
o in hoeverre heeft de werknemer zelf baat bij de opleiding?  
o is sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd?  
o behoort het betalen van de opleiding/cursus tot de normale bedrijfsinvesteringen?  
o op wiens initiatief is de opleiding gestart?  
o in hoeverre is de opleiding verplicht voor het mogen uitvoeren van bepaalde taken?  
o de wijze van eindigen van de arbeidsovereenkomst (op initiatief van de nemer of van 

de werkgever),  
o is de werknemer door de werkgever benaderd om bij het bedrijf te komen werken?  
o zijn van eerder vertrokken werknemers wel of geen studiekosten teruggevorderd?  
o aan wie is een eventuele verstoorde relatie (bij ontslag) te wijten?  

 
Meer weten? 
Hebt u nog vragen naar aanleiding van dit onderwerp of wilt u een concrete situatie laten toetsen? 
Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. 
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