
Belastingheffing box 3 
 
In de afgelopen jaren is er veel onrust geweest over de belastingheffing over het vermogen. Na een 
aantal rechtszaken heeft de Hoge Raad in 2021 aangegeven dat de belastingheffing niet correct is. 
Op 28 april 2022 maakte het kabinet de eerste plannen voor de aanpassing van de belastingheffing in 
box 3 bekend. Vanaf 2025 wil men belasting gaan heffen over het werkelijk rendement in box 3. Met 
een 'vermogensaanwasbelasting' wordt dan jaarlijks belasting geheven over de werkelijke opbrengst 
van het vermogen. Voor de jaren 2023 en 2024 wordt een overbruggingswetgeving opgesteld en 
voor de jaren vanaf 2017 is mogelijk rechtsherstel van toepassing. Onderstaand is voor alle jaren 
vanaf 2017 een overzicht opgenomen. 
 
Jaren 2017 t/m 2020 
In voorgaande jaren hebben ongeveer 60.000 mensen bezwaar gemaakt tegen de heffing in box 3 
over de belastingjaren 2017 tot en met 2020. Het kabinet heeft besloten dat deze mensen vóór 4 
augustus 2022 de teveel betaalde belasting terug ontvangen (rechtsherstel). De berekening zal 
plaatsvinden aan de hand van de bepalingen in de overbruggingswetgeving voor de jaren 2023 en 
2024. De werking van deze zogenaamde forfaitaire spaarvariant is uitgelegd onder de “Jaren 2023 en 
2024”. Door deze forfaitaire spaarvariant krijgen voornamelijk mensen met veel spaargeld geld terug. 
 
De Hoge Raad heeft inmiddels besloten dat het kabinet geen rechtsherstel hoeft toe te passen voor 
mensen die geen of niet op tijd bezwaar hebben gemaakt. Daarmee is het een politiek besluit 
geworden of men toch rechtsherstel toepast voor iedereen. Dit besluit zal in het najaar van 2022 
worden genomen. 
 
Jaar 2021 
Het genoemde rechtsherstel geldt ook voor iedereen die belasting moeten betalen in box 3 over 
belastingjaar 2021. Deze mensen worden automatisch door de overheid geïnformeerd hoe dit 
herstel uitgevoerd zal worden. Ook krijgen zij de mogelijkheid om in september 2022 digitaal 
wijzigingen uit te voeren in de gedane aangifte over 2021. Het gaat hierbij dan vooral om de 
toebedeling van vermogensbestanddelen in box 3 aan fiscale partners. 
 
Jaar 2022 
Ook de belasting over het vermogen in het jaar 2022 zal naar alle waarschijnlijkheid worden 
berekend zoals de berekening in de jaren 2023 en 2024 gaat gelden. 
 
Jaren 2023 en 2024 
Het kabinet wil voor de belastingjaren 2023 en 2024 een overbruggingswet implementeren. Deze 
wetgeving zal het huidige box 3-stelsel vervangen met een zogenaamde forfaitaire spaarvariant.  
In deze forfaitaire spaarvariant wil het kabinet gaan werken met drie forfaits voor het belasten van 
vermogen in box 3: 

1. Rente op spaargeld wordt belast op basis van de actuele spaarrente (nu dus rond 0%) 
2. Renteaftrek voor schulden zal uitgevoerd worden op basis van de actuele hypotheekrente 
3. Overige beleggingen zullen (net als nu) belast worden op basis van meerjarig gemiddeld 

rendement 
 
Deze variant kent een groot verschil met de huidige situatie van belastingheffing in box 3. In de 
huidige situatie gaat de overheid ervan uit dat naarmate het vermogen in box 3 hoger is, een steeds 
groter deel van dat vermogen belegd wordt. Hier wordt een fictief rendement aan gekoppeld en 
belast. Dit gebeurt dus ook als dat vermogen niet belegd is en bijvoorbeeld volledig uit spaargeld 
bestaat. 
 



Voordelen van deze nieuwe variant zijn, volgens het kabinet, dat spaargeld als apart vermogen belast 
wordt en niet als onderdeel van een beleggingsportefeuille. 
 
Wat moet je doen? 
Je hoeft vooralsnog niets te doen. De overheid gaat je automatisch informeren over de aangifte van 
2021. Ook indien er toch voor iedereen rechtsherstel komt voor de periode 2017 t/m 2020 zal de 
overheid de betreffende belastingplichtigen automatisch gaan informeren. Het is wel belangrijk om 
na te gaan of je vermogen op dit moment op de juiste wijze is gestructureerd (zit het in spaargeld of 
beleggingen of onroerend goed) en wat de effecten van de nieuwe regeling zijn op de 
belastingheffing van het vermogen. Wij helpen je daar graag bij. 

 

 


