
 
 

18.07.2018: Tóch massaal bezwaar tegen aanslagen IB 2017: 

De Belastingdienst verwacht veel bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing 
in de aangiftes Inkomstenbelasting 2017. Aangezien het forfaitaire rendement box 3 vanaf 
2017 anders wordt berekend dan voorheen, kunnen de lopende procedures massaal 
bezwaar tot en met de belastingjaren 2016 niét beslissend zijn voor bezwaren tegen de 
vermogensrendementsheffing 2017 (en later).  
 
De staatssecretaris wijst daarom nu ook de bezwaarschriften tegen de 
vermogensrendementsheffing in de definitieve aanslagen IB 2017 aan als massaal bezwaar. 
Dit betekent dat de Belastingdienst alle bezwaarschiften kan afdoen en hierdoor de werklast 
kan verminderen.  
 
Meer specifiek gaat het om de bezwaarschriften: 

 

 Waarop ten tijde van de dagtekening van het besluit (7 juli 2018) nog geen uitspraak 
is gedaan of die tijdig worden ingediend tot en met de dag voorafgaande aan de dag 
waarop de in artikel 25e AWR bedoelde collectieve uitspraak wordt gedaan; en 
 

 Die de volgende rechtsvraag bevatten: is de vermogensrendementsheffing in het 
belastingjaar 2017, uitgaande van de forfaitaire elementen van het stelsel, in 
onderlinge samenhang en met inachtneming van het heffingsvrije vermogen en het 
belastingtarief van 30%, op regelniveau in strijd met: artikel 1 EP EVRM, zonder dat 
de schending van de ‘fair balance’ op het niveau van de individuele belastingplichtige 
wordt beoordeeld; of het discriminatieverbod van art. 14 EVRM? 

 
Zoals eerder werd aangegeven moeten belastingplichtigen altijd individueel en tijdig 
bezwaar maken tegen de vermogensrendementsheffing 2017, waarbij enkel gerefereerd 
hoeft te worden aan de massaal-bezwaarprocedure. Er hoeft geen diepgravende 
beschouwing in het bezwaarschrift te worden opgenomen. Het herhalen van de rechtsvraag 
volstaat. De belastingdienst handelt de ingediende bezwaarschriften pas af, nadat de 
hoogste rechter een eindoordeel heeft geveld. 
 
Voor het massaal bezwaar wordt ervan uitgegaan dat er géén schending optreedt met het 
beginsel van 'fair balance' (geen onderdeel van de rechtsvraag). Als een belastingplichtige 
van mening is dat in zijn geval de vermogensrendementsheffing een individuele en 
excessieve last vormt die in strijd is met de ‘fair balance’, dan kan hij dus niet deelnemen 
aan de massaal-bezwaarprocedure. Deze belastingplichtige moet dan een uitgebreid 
gemotiveerd individueel bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift wordt door de 
Belastingdienst individueel afgehandeld. Een rechtszaak zal ook individueel opgelost moeten 
worden. 
 
In het overleg tussen de Belastingdienst en de Bond voor Belastingbetalers zal ter 
vergemakkelijking van het massaal bezwaar een klein aantal bezwaarschriften worden 
geselecteerd met het oog op de beantwoording van de rechtsvraag door de administratieve 
rechter in belastingzaken. 



 

 
 
Het besluit aanwijzing massaal bezwaar vermogensrendementsheffing 2017 is gepubliceerd 
in de Staatscourant van 13 juli 2018, nr. 39781. Het treedt in werking met ingang van 14 juli 
2018 en werkt terug tot en met 7 juli 2018. 
 
 
Opmerking BM:  
 
De staatssecretaris komt de burgers een beetje tegemoet; er kan volstaan worden met een 
simpel bezwaarschrift. Massaal ingediende bezwaarschriften over dezelfde rechtsvraag kan 
de overheid collectief afdoen (art. 25a AWR). Doel is de werklast voor de overheid op deze 
manier te verminderen. Een rechterlijke uitspraak in het voordeel van belastingplichtige werkt 
ook door naar gelijke gevallen waarin (nog) geen bezwaar is aangetekend. Dat zijn alle 
gevallen waarin geen bezwaar is ingediend, maar wel nog bezwaar openstond op het 
moment van aanwijzing als massaal bezwaar. 
 
Mensen die niet tijdig bezwaar gemaakt hebben tegen de vermogensrendementsheffing 
2017, kunnen op een later moment géén beroep meer doen op een gunstige rechterlijke 
uitspraak. Het grote wachten is nog steeds op de door het kabinet te presenteren box-3 
hervormingen, waardoor een box 3-heffing ontstaat die (beter of volledig) aansluit bij het 
werkelijke rendement. 
 
BM-Advisering kan u uiteraard helpen bij het opstellen van een dergelijk vereist 
bezwaarschrift. De kans van slagen is uiteraard onzeker. Over de vermoedelijke uitkomst 
van de te voeren rechterlijke procedures wordt zeer verschillend gedacht. Maakt u niet tijdig 
bezwaar, dan kunt u zoals reeds beschreven géén beroep meer doen op een eventuele 
gunstige uitspraak. 
 
Neemt u voor meer informatie contact met ons op.  
Per telefoon via 045-4053636 of middels e-mail via info@bm-advisering.nl. 
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