
 

01.03.2017: Box-3 heffing in 2014 en 2015: Géén diefstal: 

Rechtbank Zeeland – West-Brabant heeft op 11 januari 2017 geoordeeld over de 
rechtmatigheid van de forfaitaire rendementsheffing in het jaar 2014. Deze proefprocedure 
over de zogenaamde box 3 heffing, de belastingheffing over spaargeld en beleggingen, 
wordt bij de Rechtbank verloren.  
 
Eerder was al voor de jaren tot en met 2013 bepaald dat een heffing over een fictief 
rendement van 4% over die jaren binnen de grenzen van de wetgeving valt. Omdat de 
werkelijke rendementen maar blijven dalen, werd over het jaar 2014 meer succes verwacht, 
maar ook hier oordeelt de rechter anders. Het is te verwachten dat in deze zaak hoger 
beroep en cassatie zal worden ingesteld. 
 
Rechtbank Noord-Holland heeft op 19 januari 2017 en 25 januari 2017 (voor het jaar 2014) 
hetzelfde beslist. Geen schending van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 
 
Op 25 januari 2017 heeft Rechtbank Den Haag (2017/444) voor het jaar 2015 geoordeeld 
dat de vermogensrendementheffing niet in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij 
het EVRM. 
 
 
Opmerking BM-Advisering: 
 
Hoewel het fictieve rendement van 4% tot nu toe standhoudt, hebben deze proefprocedures 
wel als gevolg gehad dat we sinds 1 januari 2017 met een ander – nog steeds fictief – (doch 
progressief) rendement te maken hebben in box 3. 
 
Mocht de proefprocedure uiteindelijk in cassatie bij de Hoge Raad gewonnen worden door 
belanghebbenden, dan heeft dit dus geen gevolgen voor de nieuwe box 3-wetgeving 
ingaande 2017, maar uiteraard wel voor de jaren 2014 tot en met 2016.  
 
De belastingdienst heeft aangegeven dat vanaf 25 juni 2015 de massaal bezwaarprocedure 
in werking is getreden voor alle aanslagen die op dat moment nog niet onherroepelijk 
vaststaan (aanslag is na 14 mei 2015 opgelegd). Dit betekent automatisch bezwaar tegen de 
box-3 heffing op spaargeld.  
 
Als de overheid de procedure bij de Hoge Raad verliest, krijgen de betrokken burgers 
automatisch het teveel betaalde bedrag terug.  
 
 


