
Belastingaftrek voor particulieren 
 
Kosten voor coaching en loopbaanbegeleiding zijn boven een bedrag van 250 euro 
volledig belasting aftrekbaar, mits het traject aan een aantal voorwaarden voldoet.  
Het gaat dan om kosten die gezien worden als ‘studiekosten en scholingsuitgaven’. 
Coaching kan aan dit criterium voldoen als u het inzet om beter of effectiever te 
presteren op uw werk of als u het inzet bij het vinden van een andere baan, zowel bij uw 
huidige werkgever als daarbuiten. De exacte voorwaarden die de belastingdienst 
hieraan stelt zijn als volgt (bron: belastingdienst 2019): 

• De opleiding of studie (in dit geval: het coachtraject) is gericht op uw huidige of 
toekomstige beroep. 

• Er is sprake van een leertraject. Hierbij doet u kennis op onder begeleiding of 
toezicht (in dit geval: onder begeleiding van de coach). 

• U krijgt geen studiefinanciering 
• Uw totale kosten zijn hoger dan de drempel van 250 euro inclusief btw. 

 
Voorbeeld: bij het particuliere uurtarief van een senior coach van 99 euro per uur 
betekent dit dat de kosten al na ca. 2,5 uur coaching volledig aftrekbaar zijn. Concreet 
houdt dit in dat u boven de 250 euro 36,55%, 40,8% of zelfs 52% bespaart op de kosten 
van uw coachtraject, afhankelijk van in welke belastingschijf uw inkomen valt. 
Rekenvoorbeeld: uw coachtraject duurt 10 uur, normaal kost dit 990 euro. Voert u de 
kosten voor het coachtraject op als studiekosten dan kost het coachtraject u bij een 
belastingpercentage van 40,8% slechts 688,08 euro, een besparing van 301,92 euro! In 
dit rekenvoorbeeld betaalt u dus slechts 68,81 per uur. 
 
Belangrijk: omdat Praktijk Tournesol niet de begunstigde is van de belastingaftrek kan 
ik u geen garanties geven over de toepasbaarheid in uw situatie. Neem bij twijfel contact 
op met uw belastingadviseur, boekhouder, accountant of de belastingdienst. 
 
Wilt u gebruik maken van deze regeling? Geeft u dit dan graag aan mij door, dan zorg ik 
ervoor dat er een duidelijke omschrijving van het traject op uw factuur vermeld wordt. 
De exacte voorwaarden van deze regeling vindt u op de website van de Belastingdienst. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/mag-ik-mijn-studiekosten-aftrekken

