
lijk dat de vermogensrendementsheffing in strijd is met 

het recht op ongestoorde eigendom en daarmee dispro-

portioneel. Weliswaar de constatering dat sprake is van 

een rechtstekort in box 3, maar omdat de keuzes voor box 

3 niet voldoende duidelijk uit de wet zijn af te leiden, 

achtte de Hoge Raad een terughoudende houding gepast. 

Aldus verklaarde de Hoge Raad zich niet competent om de 

wet opzij te zetten en redde daarmee het kabinet van een 

gat in de begroting door box 3 niet onverbindend te ver-

klaren. Helaas dus voor de spaarders die nu tot 2022 moe-

ten wachten alvorens de belastingheffing over het spaar-

geld lager wordt dan de ontvangen spaarrente. Enige 

ontsnapping hieraan is wanneer de spaarder persoonlijk 

een individuele en buitensporige last heeft. Hier zal echter 

niet snel sprake van zijn, aangezien daarvoor niet alleen 

het verschil tussen het reële rendement en box 3-heffing 

relevant is, maar de gehele financiële positie. Het arrest 

over de onteigende belegger in SNS-aandelen leert ons dat 

dit een inkomenspositie onder de armoedegrens vereist.2

Voor spaarders ligt dit uiteraard fors lager dan voor 

beleggers waardoor spaarders bij de huidige rentestand 

nauwelijks vermogensrendementsheffing zijn verschul-

digd. Daarnaast wordt beleggen met geleend geld ont-

moedigd doordat aan schulden als aparte categorie een 

lager rendement wordt toegekend dan aan beleggingen. 

Door aan te gaan sluiten bij de werkelijke verhouding 

van spaargeld, beleggingen en schulden zet het kabinet 

een eerste stap om de forfaits en ficties los te laten die 

de ‘fantasiebelasting’ van box 3 kenmerken.

Al komt het eerder dan verwacht, deze stap was naar mijn 

idee onvermijdelijk, gelet op alle maatschappelijke onbe-

hagen over de onrechtvaardigheid van box 3 voor spaar-

ders. Dit onbehagen is versterkt met de recente arresten 

over box 3 waarmee de Hoge Raad het kabinet een flinke 

tik op de vingers gaf.1 De Hoge Raad besliste hierin name-



Van belang hierbij is dat de arresten over box 3 betrek-

king hebben op jaren dat het forfaitaire rendement 

gelijk werd gesteld aan vier procent. Voor de vaststel-

ling van dit percentage stelt de Hoge Raad vast dat de 

wetgever aansluiting heeft gezocht bij gemiddelde 

rendementen gemeten over een langere periode, die 

een belegger behaalt zonder daarbij (veel) risico te 

nemen. Hiervoor kijkt de Hoge Raad naar de rente op 

spaarrekeningen die sinds 2013 en 2014, de jaren waar 

de arresten betrekking op hebben, alleen maar verder 

is gedaald. Of de Hoge Raad deze lijn ook doortrekt 

naar de belastingjaren vanaf 2017 is voor mij nog 

maar de vraag. Sindsdien is het forfaitair rendement 

immers niet langer gefixeerd op vier procent, maar is 

dit afhankelijk gemaakt van historische rendemen-

ten op spaargelden, aandelen, obligaties en vastgoed. 

Naar mate de omvang van het box 3-vermogen toe-

neemt, stijgt het forfaitair rendement vanuit de fictie 

dat dan minder wordt gespaard en meer risicovol 

wordt belegd. 

Ik acht de kans zeer reëel dat de Hoge Raad deze aan-

passing accepteert en vermogensrendementsheffing 

vanaf 2017 niet langer strijdig vindt aan het recht op 

eigendom.Zelfs wanneer de vermogensrendements-

heffing voor een spaarder als een buitensporige last 

kan worden beschouwd, lijken mij de lopende bezwaar-

procedure tegen box 3, onder meer geïnitieerd door de 

Bond voor Belastingbetalers, weinig kansrijk.

In de Kamerbrief3 kondigt de staatssecretaris van finan-

ciën de volgende vernieuwingen van de vermogensren-

dementsheffing aan:

1. Er komt een onderscheid in drie verschillende cate-

gorieën in box 3 waarvoor in 2020 dan de volgende 

forfaitaire rendementen zouden gelden:

Ter vaststelling van het inkomen in box 3 worden het 

forfaitair bepaalde inkomen op sparen en beleggingen 

bij elkaar opgeteld waarna vervolgens dat van schul-

den ervan wordt afgetrokken. Consequentie van deze 

systematiek is dus dat schulden niet langer tot een 

volledige vrijstelling in box 3 leiden. In de Kamerbrief 

wordt ook aangegeven, dat dit past in het kabinetsbe-

leid om de fiscale bevoordeling van vreemd vermogen 

te verminderen. Hiermee wordt naar ik aanneem 

gedoeld op de verlaging van het aftrektarief van eigen 

woningrente in box 1, het tegengaan van het lenen 

van de eigen BV en de aftrekbeperkingen in de ven-

nootschapsbelasting.

2. De vermogensvrijstelling in box 3 wordt een alles of 

niets-vrijstelling. Zijn de bezittingen zonder rekening 

te houden met eventuele schulden lager dan € 30.846 

(2020), dan is er geen vermogensrendementsheffing 

verschuldigd. Komen de bezittingen echter boven dit 

bedrag, dan geldt het forfaitair rendement over het 

gehele vermogen.

3. Verder is er een noviteit in de vorm van een inko-

mensvrijstelling in box 3. Het forfaitair bepaalde 

rendement wordt verlaagd met een heffingvrij inko-

men van € 400 per belastingplichtige. Dit heffingvrij 

inkomen resulteert in bijna een halvering van het 

aantal belastingplichtigen in box 3 naar 1,35 miljoen, 

aldus de Kamerbrief. Met een forfaitair rendement 

van 0,09% op sparen betekent dit immers dat spaar-

vermogen pas boven € 444.000 belast wordt. Doordat 

partners het vermogen vrij kunnen toerekenen, geldt 

voor fiscale partners het dubbele bedrag. Ter vergelij-

king, de box 3-belegger betaalt reeds boven € 7.500 

aan vermogen vermogensrendementsheffing waar-

mee deze dus de verhoging van de vrijstelling voor 

spaargeld financiert.4 5 Dit effect was overigens ook 

bereikt door een aparte vermogensvrijstelling voor 

spaargeld in te voeren. Hoewel niet in de Kamerbrief 

vermeld, kan ik me voorstellen dat de beschikbaar-

heid van data voor statistische en macro-economi-

sche doeleinden een achterliggende reden is voor de 

keuze van een vrijstelling van inkomen in plaats van 

vermogen.

4. Ten einde de wetswijzigingen budgetneutraal te laten 

verlopen, zal het tarief voortaan op 33% worden 

gesteld. Op het eerste gezicht lijkt drie procentpunten 



verschil niet zo spectaculair, maar ook deze maatregel 

treft de belegger relatief harder dan de spaarder. Voor 

de belastingplichtige met uitsluitend beleggingen 

betekent dit immer een tariefsverhoging van 10%, ter-

wijl de introductie van het heffingvrij inkomen van € 

400 dit effect voor spaarders relatief afzwakt.

Opvallend vind ik het overigens dat de wijzigingen van 

box 3 nu reeds in een brief aan de Tweede Kamer zijn 

aangekondigd, terwijl deze pas over ruim twee jaar in 

werking treden. Bovendien gaat de aankondiging niet 

gepaard met een wetsvoorstel dat we namelijk pas in de 

zomer 2020 tegemoet mogen zien. ‘Het kruit drooghou-

den’ lijkt inmiddels de vaste strategie van het ministerie 

van financiën te zijn om eerst de stemming te peilen 

alvorens gericht te schieten. Denk bijvoorbeeld ook aan 

de maatregelen om excessief lenen van de DGA tegen te 

gaan. Vorig jaar met Prinsjesdag zijn deze aangekondigd 

waarna de buitenwereld om reacties is gevraagd via een 

consultatie-wetsvoorstel. Nu een jaar na dato zijn we 

nog steeds in afwachting van het definitieve wetsvoor-

stel. 

Ter illustratie van de financiële gevolgen van de aan-

passingen in box 3, vergelijk ik in onderstaande afbeel-

ding de verschuldigde vermogensrendementsheffing in 

2020 met die in 2022. Voor het jaar 2022 maak ik een 

onderscheid tussen een spaarder met uitsluitend spaar-

geld en een belegger waarvan zijn vermogen volledig als 

overige bezittingen in box 3 is belast. 

Uit de grafiek hierboven is af te leiden dat de verschul-

digde vermogensrendementsheffing namelijk vanaf 

2022 nauwelijks6 meer afhankelijk is van de omvang 

van het vermogen. Hiermee verdwijnen dan ook de drie 

vermogensschijven in box 3, zoals deze in 2017 zijn 

geïntroduceerd. Hiermee wordt gelukkig de naar mijn 

mening onrechtvaardige fictie verlaten dat naar mate de 

omvang van het vermogen groter is, de belastingplich-

tige meer risico neemt en daardoor een hoger rende-

ment mag verwachten. Met deze redenering wordt 

immers volledig voorbij gegaan aan de emotionele risi-

co-acceptatie van een belegger en de verdere inko-

mens- en vermogenspositie.7

Door de komst van de drie verschillende vermogensca-

tegorieën in box 3 scheert het kabinet niet langer alle 

vermogens over een kam. In onderstaande afbeelding 

vergelijk ik de verschuldigde vermogensrendements-

heffing voor de volgende drie belastingplichtigen: 

1. Een spaarder met € 1.000.000 aan spaargeld;

2. Een belegger met € 1.000.000 aan beleggingen;

3. Een belegger met € 1.500.000 aan beleggingen waar-

van € 500.0000 is gefinancierd met een lening.



De belastingdruk in box 3 wordt vanaf 2022 dus bepaald 

door de verhouding tussen spaargeld, overig vermogen 

en vermogensbestanddelen waar tegenover een lening 

staat. Dit lijkt me een logische eerste stap naar de 

invoering van een vermogensforfaitheffing waarbij de 

beleggingen per 1 januari worden uitgesplitst naar 

meerdere vermogenscategorieën met elk een eigen ren-

dement, één van de drie varianten die uitgewerkt zijn in 

het ‘Keuzedocument box 3’ dat in 2017 aan de Tweede 

Kamer is aangeboden.8

Voor de afbakening tussen sparen en overige bezittin-

gen wordt aangesloten bij het begrip ‘deposito’ zoals 

bepaald in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toe-

zicht. In de WFT is dit gedefinieerd als een tegoed dat 

wordt gevormd door op een rekening staande gelden (...), 

en dat een bank onder de toepasselijke wettelijke en con-

tractuele voorwaarden dient terug te betalen, met inbe-

grip van een termijndeposito en een spaardeposito. Geld 

op een bankrekening is dus te beschouwen als een vor-

dering op de bank. Dit roept bij mij direct de vraag op wat 

het verschil is tussen een spaarder die een vijfjaarsdepo-

sito bij een bank plaatst of de belegger die een obligatie 

van dezelfde bank koopt met een looptijd van vijf jaar. 

Behoudens de garantie van € 100.000 op grond van het 

depositogarantiestelsel lopen beiden hetzelfde kredietri-

sico op de bank. Toch betaalt de depositohouder nauwe-

lijks belasting in box 3, terwijl de obligatiebelegger door 

de belastingheffing 1,76% aan rendement verliest. 

In de Kamerbrief wordt dan ook als gedragseffect ver-

wacht dat belastingplichtigen laag renderende vermo-

gensbestanddelen als obligaties omruilen voor spaar-

gelden waarvan de ontvangen rente beter zal aansluiten 

bij het forfaitair bepaalde rendement. Het huidige kabi-

net heeft immers reeds in het coalitieakkoord afgespro-

ken dat ter bepaling van het forfaitair rendement voor 

spaargelden niet langer wordt gekeken naar het gemid-

delde driemaandsdeposito-rendement van de afgelopen 

vijf jaar, maar naar het gemiddelde van de achttiende 

tot en met de zevende aan het belastingjaar vooraf-

gaande maand.9 Hiermee ligt dus het forfaitair rende-

ment voor spaargelden veel dichter bij de werkelijke 

spaarrente. Wel is het goed om te realiseren dat hiermee 

dus het forfaitair rendement voor sparen, weliswaar 

met een jaar vertraging, meebeweegt met de renteont-

wikkeling, maar dat dit in principe niet geldt voor het 

heffingsvrij inkomen van € 400. Wanneer de rente in de 

toekomst gaat stijgen, betekent dus dat steeds meer 

belastingplichtigen vermogensrendementsheffing gaan 

betalen. Vanuit een rechtsvaardigheidsgedachte dat het 

forfaitaire inkomen zo veel mogelijk aansluit bij de wer-

kelijkheid vind ik dit overigens wel een logisch gevolg.

De fiscale bevoordeling van spaargeld ten opzichte van 



defensieve beleggingen wordt dus van invloed op de 

beleggingskeuzes van belastingplichtige. In een open 

brief aan de staatssecretaris van financiën constateert 

de Vereniging Federatie Financieel Planners naar mijn 

mening terecht dat dit van invloed zal zijn op de wijze 

van de opbouw van pensioenaanvulling.10 De consument 

zal ofwel kiezen voor spaargelden in plaats van obliga-

ties, ofwel zal besluiten om meer risicovolle beleggin-

gen aan te schaffen ten einde het verschil in belasting-

heffing tussen beleggen en sparen goed te kunnen 

maken met een hoger verwacht rendement. Pas bij een 

rendementsverwachting van ten minste 1,6%11 boven de 

rente op spaarrekeningen is het immers zinvol om te 

beleggen. Kijkende naar beursgenoteerde staatsobliga-

ties betekent dit op moment dat een belegger bereid 

moet zijn om een kredietrisico te lopen op Italië van 20 

jaar of Griekenland van zo’n 10 jaar in vergelijking met 

een spaarrekening die geen rente kent.12

Door de introductie van schulden als op aparte vermo-

genscategorie wordt op schulden niet langer hetzelfde 

forfaitair rendement verondersteld als op beleggingen. 

Vanuit een rendementsperspectief is het inderdaad 

logisch dat dit voor schulden lager ligt. Geen belegger 

koopt immers met geleend geld een belegging waarvoor 

hij een lager rendement verwacht dan de rente die hij 

moet betalen. Toch heb ik moeite met deze fictie. Naast 

de hefboomwerking van een schuld is ook flexibiliteit 

een argument om schulden aan te gaan. Een lening cre-

eert immers liquiditeit dat als buffer dient, ter voorko-

ming dat al het vermogen ‘vast’ zit in beleggingen. Zo 

houdt immers naar mijn idee elke eigen woningbezitter 

met een hypotheek daarnaast toch ook spaargeld aan en 

dat terwijl de betaalde hypotheekrente hoger zal liggen 

dan de ontvangen spaarrente.

Ook op de‘benchmark’ voor het bepalen van het forfai-

tair debetrente op schulden is het nodige aan te merken. 

Uiteindelijk is in de Kamerbrief gekozen om deze te base-

ren op de gemiddelde hypotheekrente op 1 juni van het 

kalanderjaar voorafgaand aan het belastingjaar. De ratio 

om aan te sluiten bij hypotheekrente ontgaat mij. Met 

hypotheekrente wordt naar ik aanneem, de toelichting 

van dit begrip ontbreekt namelijk in de Kamerbrief, 

gedoeldop de eigen woningrente van box 1. Ik zou het 

voor box 3-schulden daarentegen meer voor de hand 

vinden liggen om aan te sluiten bij de hogere rente voor 

de financiering van beleggingsvastgoed. Dit kan door 

bijvoorbeeld de 10-jaars kapitaalmarktrente als uit-

gangspunt te nemen verhoogd met een risico-opslag van 

3% die banken doorgaans hanteren voor vastgoedlenin-

gen. Deze grondslag wordt namelijk ook gehanteerd voor 

het forfaitair rendement op obligaties.13 Een verdere 

uitsplitsing naar verschillende schuldencategorieën, wat 

volgens de Kamerbrief verder wordt onderzocht, sluit 

natuurlijk nog meer aan op het rechtvaardigheidsgevoel 

van een box 3-heffing die aansluit bij werkelijke rende-

menten. 

De Kamerbrief geeft aan dat ook nagedacht is om schul-

den uitsluitend aan beleggingen toe te rekenen of naar 

evenredigheid van spaar- en beleggingsvermogen. Om 

verschillende redenen is hiervoor uiteindelijk niet geko-

zen. Het lijkt me goed om dit te heroverwegen, aangezien 

de voorgestelde systematiek oproept tot arbitrage tussen 

de verschillende categorieën binnen box 3. Zo betaalt een 

belegger met uitsluitend beleggingsvermogen afgerond 

1,76% vermogensrendementsheffing. In plaats van te 

beleggen kan hij ook zijn effectenportefeuille verkopen 

en de opbrengst op een spaarrekening plaatsen waarover 

hij nauwelijks meer belasting betaalt. Wel mist hij dan 

het beleggingsrendement. Met zijn spaarrekening als 

onderpand kan de belastingplichtige echter een lening 

aangaan van een gelijk bedrag waarmee hij de gewenste 

effectenportefeuille koopt. Over het verschil tussen het 

forfaitair rendement op beleggen en schulden betaalt hij 

dan belasting. Hiermee daalt de box 3-heffing naar 33% 

x (5,33% - 3,03%) = 0,76%, een besparing van 1% ten 

opzichte van de uitgangssituatie met alleen een effecten-

portefeuille. Uiteraard moet de belegger rente betalen 

over de lening, maar wanneer deze lager is dan de belas-

tingbesparing van 1% is het, economisch bezien, nog 

altijd voordelig. In het kader van de discussie over belas-

tingontwijking zullen Nederlandse banken hier waar-

schijnlijk niet aan willen meewerken. Ik kan me echter 

voorstellen dat Zwitserse of Angelsaksische banken hier 

minder moeite mee hebben14. Een stap verder is om met 

financiële derivaten synthetische effectenportefeuilles te 





beleggers dan trachten het resultaat aan het einde van 

het jaar wat florissanter te maken. Door de relatief rus-

tige markten in deze periode is het vaak niet al te moei-

lijk om vaak kleine fondsen wat ‘hoger te zetten’.

Als redenen voor de keuze voor de voorgestelde syste-

matiek wordt in de Kamerbrief aangegeven dat dit voor 

de belastingplichtige (met vooral spaarvermogen) het 

meeste comfort biedt, de minste administratieve lasten 

en aansluit bij de wijze waarop arbitrage nu reeds wordt 

tegengegaan. Als alternatief is gekeken naar een systeem 

waarbij het gemiddeld dagsaldo van het spaarvermogen 

als aangrijpingspunt voor de heffing geldt. Probleem 

van een dergelijk systeem is de complexiteit en de ver-

werkingstijd van een dergelijke berekening, zeker wan-

neer de bank deze niet ter beschikking wil of kan stellen. 

Ook sluit zonder correcties het systeem niet wanneer 

wordt ingeteerd op het vermogen of vermogen naar 

andere boxen wordt overgeheveld. 

Verder blijft het ook na deze aanpassingen van box 3, 

zinvol voor beleggingsvermogen door inbreng in een 

‘eigen’ BV of open fonds voor gemene rekening van box 

3 naar box 2 over te hevelen. Hierbij geldt dat tot een 

verwacht rendement van 4,65% per jaar de cumulatieve 

belastingdruk van vennootschapsbelasting en aanmer-

kelijk belangheffing in box 2 lager is dan de vermogens-

rendementsheffing van box 3.16 Zelfs het boxflitsen, 

vermogensoverdracht van box 3 naar box 2 en na 6 

maanden weer terug, blijft mogelijk. Tot mijn verbazing 

is in het Belastingplan 2020 de termijn van 6 maanden 

niet verlengd naar 18 maanden, zoals ter bestrijding van 

boxflitsen met een VBI eerder wel is gebeurd.17

Duidelijk is dat deze aanpassingen van de vermogens-

rendementsheffing slechts een tussenstap zijn op weg 

naar een volledige renovatie van box 3. In de loop van 

2020 zijn de uitkomsten te verwachten van de onderzoe-

ken naar nieuwe bouwstenen voor een beter belasting-

stelsel18 waarin ook de belastingheffing over kapitaal tot 

de onderzoeksgebieden behoort. Op basis van de nu aan-

gekondigde wijzigingen geef ik een vermogensforfaithef-

fing met een uitbreiding van het aantal vermogenscate-

gorieën de beste kans. Het zal daarbij nog een grote kluif 

zijn om een balans te vinden tussen rechtvaardigheid, 

uitvoerbaarheid en het tegengaan van belastingbedrag. 

Een uitdaging voor een volgend kabinet.
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