
D
e Hoge Raad heeft op 24 december 2021 

geoordeeld dat het sinds 2017 geldende stelsel van 

vermogensrendementsheffing (box 3) in strijd is 

met het Europees Verdrag tot bescherming van de 

Rechten van de Mens. Wat is het probleem? De Belastingdienst 

kijkt niet naar het werkelijke rendement op vermogen, maar gaat 

uit van een fictieve opbrengst. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat 

men meer belegt en minder spaart naarmate het vermogen groter 

is. Mensen die weinig beleggen en veel sparen betalen daardoor 

meer belasting dan hun vermogen jaarlijks oplevert. Het logische 

alternatief is belastingheffing op basis van werkelijk rendement, 

maar daartoe beschikt de Belastingdienst niet over voldoende 

data, zoals koerswinst (en -verlies) op beleggingsportefeuilles en 

bijvoorbeeld de waardestijging van een vakantiewoning. Dit is 

uitvoeringstechnisch zeer bewerkelijk; het verouderde ICT-systeem 

van de Belastingdienst zal dit waarschijnlijk niet aankunnen. Op 

basis van het arrest van de Hoge Raad dient de Belastingdienst box 

3-aanslagen over de jaren 2017 t/m 2020 alsnog neerwaarts bij te 

stellen (in ieder geval voor degenen die bezwaar hebben gemaakt) 

en de teveel betaalde belasting terug te betalen. Het lastige is dat 

de belastingdienst niet beschikt over de daartoe noodzakelijke 

data. Box III is (was) immers gebaseerd op fictief inkomen dus 

er was geen noodzaak om data over het werkelijke inkomen te 

verzamelen/op te vragen. Ik kan mij maar één praktische oplossing 

indenken en dat is dat van alle belastingplichtigen vanaf 2017 hun 

banktegoeden niet meetellen bij het bepalen van de grondslag 

voor de box 3 heffing of dat over die banktegoeden geen fictief 

rendement in aanmerking wordt genomen. Voor de Belastingdienst 

is dit uitvoerbaar omdat men reeds over alle informatie beschikt en 

voor de mensen in het land is dit volstrekt redelijk omdat vrijwel 

niemand vanaf 2017 enig rendement op zijn of haar spaartegoed 

gerealiseerd heeft. Geen inkomsten betekent dan ook geen (fictieve) 

belastingheffing. Het overige vermogen wordt dan nog even belast 

op basis van een fictief rendement. Een dergelijke praktische 

benadering maakt het denk ik wel noodzakelijk dat ook degenen die 

geen bezwaar hebben gemaakt op een zelfde wijze gecompenseerd 

gaan worden. Althans bij deze praktische benadering kan het nog 

steeds zo zijn dat het totale werkelijke inkomen in box III hoger is 

dan het fictieve rendement. Een dergelijke praktische regeling zou 

daarmee verder gaan dan de Hoge Raad heeft beslist en dat is een 

omstandigheid waarbij degenen die geen bezwaar hebben gemaakt 

geen rekening hebben kunnen houden bij hun overwegingen om al 

dan niet bezwaar aan te tekenen.

Voor de jaren 2021 en 2022 geldt dat als het werkelijke rendement 

in box III lager is dan het fictieve rendement het in ieder geval 

verstandig is om tijdig bezwaar aan te tekenen. Het systeem in 

box III is in die jaren immers niet anders dan in 2017 tot en met 

2020, waarmee het arrest van de Hoge Raad ook voor die jaren 

geldt. Voor de jaren 2023 en verder is het de vraag hoe snel men 

in staat is om met nieuwe wetgeving te komen. Naar ik vermoed 

(althans enkele partijen ter linker zijde stellen dat) zullen daarbij 

andere categorieën dan spaargeld relatief zwaarder dan nu het 

geval is belast gaan worden. Vermoedelijk zal 

men immers de dekking voor het “gat” in box 

III zoveel mogelijk in box III gaan zoeken. 

Interessant daarbij is hoe de verhouding 

ten opzichte van de twee andere boxen gaat 

worden. Vragen die daarbij opkomen zijn 

bijvoorbeeld verhoudingen tussen tarieven in 

box II ((thans 26,9%) versus box III (thans 

31%), de heffing over inkomen uit arbeid 

versus inkomen uit vermogen.
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