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Daar was ereis een mannetje dat was niet wijs,  
dat bouwde zijn huisje al op het ijs 
Toen ging het dooien en niet vriezen  
en toen moest het mannetje zijn huisje verliezen 
Oh, oh, oh, dwars door het ijs,  
want dat mannetje dat was niet wijs1

1. Inleiding
Een belastingstelsel is een bouwwerk van ver-
schillende belastingmiddelen. Idealiter vormt  
dit gebouw een afspiegeling van fundamentele 
(rechts)beginselen en waarden in een samenle-
ving. Zonder deze waarden is het bouwwerk een 
als los zand samenhangende verzameling van 
fiscale regels die elke sociale betekenis mist en 
slechts brandstof levert voor calculerend den-
ken.2 Een overheid die een ‘waarden-vol’ fiscaal 
gebouw wil oprichten, doet er daarom goed aan 
het materiaal met zorg te kiezen. Bouwwerken 
van stro en hout bieden immers weinig weer-
stand tegen gevaren,3 alleen stenen constructies 
zijn in staat onheil te weerstaan. In dat opzicht 
is het niet verwonderlijk dat de auteurs van het 
syntheserapport over ons fiscale stelsel spreken 
over ‘Bouwstenen voor een beter belastingstel-
sel’ (hierna: Bouwstenenrapport).4 Die term 
suggereert een robuust herstel van bestaande 
constructiefouten. In tien afzonderlijke onder-
zoeken presenteren de ambtenaren hun bouw-
stenen als mogelijke oplossingen voor de voor-
naamste knelpunten van het huidige stelsel.  
Die knelpunten bestrijken een breed terrein, 
variërend van een steeds hogere belastingdruk 
op arbeid tot de onvoldoende ‘beprijzing’ van 
schade aan klimaat en gezondheid. Aandacht 
voor die zwakke constructies in het huidige be-
lastinggebouw is noodzakelijk. Het bouwstenen-
project is dan ook een uitstekend initiatief. 
Er schuilt echter een zekere tragiek in het werk 
van de ambtelijke architecten. Bij het opstellen 
van de rapporten kon immers nog geen rekening 
worden gehouden met de financiële gevolgen van 
de fiscale coronamaatregelen. Die nog onbeken-
de factor geeft de bouwstenen een onverwacht 
accent. Eenzelfde onbekendheid betreft het 
budgettair beslag van de hersteloperatie in de 
toeslagenaffaire.5 Ook die (terechte) schade-
vergoedingen beïnvloeden de financiële ruimte 
voor onderhoud en verbetering van het fiscale 

gebouw. 6 Een derde nekslag voor de ambities is 
dat kort na het verschijnen van het rapport het 
in 2019 gepresenteerde herzieningsvoorstel voor 
de vermogensrendementsheffing werd ingetrok-
ken.7 De auteurs van de vermogensbijlage bij het 
Bouwstenenrapport borduren echter uitgebreid 
voort op dit voorstel.8 

* Werkzaam bij Tilburg University.
 (s.m.h.dusarduijn@uvt.nl)

1. Kinderliedje uit vervlogen tijden.
2. Vrij naar A. Soeteman, ‘Hercules aan het werk. Over de 

rol van rechtsbeginselen in het recht’, Ars Aequi, 
oktober 1991.

3. Bouwen met stro en hout kan fatale gevolgen hebben: 
“de wolf gierde en raasde en blies, en boem, daar lag het 
huisje plat. De wolf sprong toe, háp zei hij. Weg was het 
kleine biggetje.” Geschiedenis van de drie kleine 
biggetjes, opgetekend door Joseph Jacobs in 1890.

4. Kamerbrief van 18 mei 2020 inzake het Bouwstenen-
rapport, kenmerk 2020-0000094149. Bijlage 6 bij het 
Bouwstenenrapport (hierna: bijlage) betreft het 
‘Belasten van vermogen’.

5. De verhalen van toeslagouders die ten onrechte 
beschuldigd zijn van fraude en vervolgens door hun 
eigen overheid in financieel en emotioneel opzicht 
werden geruïneerd, zijn ronduit schrijnend.

6. Zie het op forfaits stoelende Besluit Compensatierege-
ling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken van 20 mei 
2020, nr. 2020-95373 en de mogelijkheid voor compensa-
tie van werkelijke schade in Besluit van 29 mei 2020,  
nr. 2020-100629.

7. Brief Staatssecretaris van Financiën van 26 juni 2020, 
kenmerk 2020-0000121324. Het ingetrokken voorstel 
rekende met de werkelijke verhouding van spaargeld, 
beleggingen en schulden van een individu. Voor iedere 
categorie zou een eigen fictief rendement gelden. Vooral 
de risicomijdende kleine belegger was evenwel de 
‘pineut’ van deze plannen.

8. Bijlage, pp. 18-19.
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Het voorgaande is een wat somber getinte intro-
ductie van deze beschouwing. Het Bouwstenen-
rapport bevat evenwel voldoende stof tot naden-
ken. Er is noest gemetseld aan 169 beleidsopties, 
waarbij ook aandacht is besteed aan de belas-
tingheffing over vermogen. Het meest essentiële 
knelpunt daarvan, een ongelijke belastingheffing 
leidend tot arbitrage en uitstel, is aanwezig op 
verschillende fiscale domeinen uiteenlopend van 
box 2, het belasten van vastgoed en de vermo-
gensrendementsheffing tot en met de eigen wo-
ning en de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. In dit 
artikel onderzoek ik een afgebakend onderdeel 
van de geopperde oplossingen, de opties voor 
een (betere) vermogensrendementsheffing als 
sluitsteen van de Nederlandse heffing over ver-
mogen. Introducerend onderzoek ik eerst de 
grondslagen voor het belasten van vermogen en 
de relatie van deze vermogensheffingen met de 
vermogensongelijkheid in ons land. Aansluitend 
wordt de vermogensrendementsheffing, een 
onvolkomen gebleken heffingstechniek, in de 
beschouwing betrokken. De geopperde bouwste-
nen voor reparatie van deze derde inkomensbox 
komen vervolgens aan bod. Deze stenen aspira-
ties bevatten slechts twee beleidsopties.9 Dat is 
ronduit karig voor een heffing die de afgelopen 
jaren de media, de rechtszalen en het parlement 
danig heeft bezig gehouden. Na de analyse van 
beide beleidsopties onderzoek ik de mogelijkhe-
den voor introductie van een heffing over reële 
vermogensrendementen, de ‘steen der wijzen’ 
die opvallend genoeg ontbreekt in het Bouw-
stenenrapport. Aansluitend zal het voorstel  
voor een optionele heffing over reëel rendement 
worden getoetst. Een korte conclusie sluit deze 
bijdrage af.

2. Het belasten van vermogen: een steentje 
bijdragen
2.1. Vermogen: ‘kracht, macht, capaciteit’10

Het belastinggebouw van een land kan worden 
geschetst als een microkosmos van het sociaal 
contract. Het fiscale element van dit maatschap-
pelijke contract weerspiegelt de impliciete af-
spraak tussen enerzijds de bewoners van een 
samenleving die door middel van belastingen 
een bijdrage leveren aan hun collectieve welzijn 
en anderzijds de overheid die deze bijdragen 
‘beheert’.11 Belastingheffing is ook daarom een 
cruciaal element bij het vormgeven van waarden 
in een samenleving.12 Dat geldt zowel bij de vast-
stelling van heffingsgrondslagen, als bij de beste-
ding van belastingopbrengsten. Belastingen zijn 
meer dan een budgettair instrument, ze vormen 
ook een instrument om welvaart te verdelen en 
te herverdelen. De concrete vormgeving van dat 
instrument is een politieke keuze van beleids-
makers. De hoogte en de verdeling van de totale 
belastingdruk zijn evenwel vragen die zonder 

(rechts)beginselen niet tot een oplossing ge-
bracht kunnen worden. Die beginselen vormen 
de fundamentele grondslag voor ‘waardig’ belas-
tingrecht. 

Bij een inkomstenbelasting, hoeksteen van het 
fiscale gebouw, is zowel de verdeling als de her-
verdeling nauw gerelateerd aan draagkracht. Het 
draagkrachtbeginsel is niet vastgelegd in wetten, 
maar leeft in het rechtsbewustzijn van mensen.13 
Het is een maatschappelijk geaccepteerd uit-
gangspunt bij de belastingheffing.14 De kracht 
tot dragen schuilt ook in vermogen. Ook vermo-
gensbezitters dienen daarom hun steentje bij te 
dragen aan de samenleving waarvan ze deel 
uitmaken. Een vermogensheffing – een heffing 
over het inkomen uit of over het bezit, over-
dracht of besteding van vermogen – belast ‘het 
kunnen’, de capaciteit tot bijdragen. Hoewel ook 
menselijk vermogen kan worden beschouwd als 
potentiële bron van draagkracht, belasten we 
dat vermogen niet.15 In onze samenleving zien 
vermogensheffingen daarom uitsluitend op  
financieel vermogen. 

De aanwezigheid van dat vermogen impliceert 
een maatschappelijke voorsprong. Vermogen 
vormt niet alleen een bestedingsreserve waar uit 
geput kan worden in perioden van rampspoed, 
maar fungeert ook als productiefactor voor nieuw 
vermogen. Het schenken en nalaten van vermo-
gen bevredigt bovendien materiële behoeften bij 
ontvangers en immateriële behoeften van erf-
laters en schenkers.16 Een economisch argument 
om vermogen als draagkracht te belasten is dat 

9. Bijlage, par. 3, pp. 13-21.
10. Van Dale, online editie.
11. Bregman oppert daarom om te spreken van ‘bijdragen’ 

in plaats van ‘belastingen.’ R. Bregman, Ode aan de 
blauwe envelop,4 februari 2015, https://decorrespon-
dent.nl/2414/een-ode-aan-de-blauwe-envelop/92806230-
6d3c066f.

12. De moraal van een volk zou zelfs afgemeten kunnen 
worden naar de mate waarin dat volk zichzelf belast, 
suggereert S. Kleerekoper, ‘‘k Hou van belasting, ook als 
zij hoog is’, Socialisme & Democratie, jaargang 10, 
februari 1953.

13. A.C. Rijkers, Een inkomensbegrip in de 21 e eeuw 
(afscheidsrede), Tilburg: Tilburg University 2013, p. 41.

14. R.M. Freudenthal, In de ban van de vervlakking: een 
inkomstenbelastingsprookje in drie delen, Amersfoort: 
SDU 2004, p. 24.

15. Niemand van ons heeft zichzelf gemaakt, toch wordt 
onze ‘marktwaarde’ bepaald door de vraag van anderen 
naar onze talenten. Tinbergen opperde de idee om over 
de waarde van die talenten te heffen, zie J. Tinbergen, 
‘Belasting op bekwaamheid’, Intermediair, 31 juli 1970. 
Vanwege technische en morele bezwaren is de heffing 
nooit ingevoerd.

16. Ieder mens heeft een drang naar onsterfelijkheid. W.J. 
de Langen, De grondbeginselen van het Nederlandse 
belastingrecht (deel I), Alphen a/d Rijn: Samsom N.V. 
1954, p. 123.
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die heffing de prikkel kan verminderen om (rela-
tief hoog belast) arbeidsinkomen voor te doen  
als vermogensinkomsten.17 Belangrijker nog dan 
voorgaande argumenten is de maatschappelijke 
signaalfunctie van vermogensheffingen:

“letting those without wealth know that it is not 

just they that have to make all the sacrifices in 

times of financial hardship.”18

Het vermogen, de som van bezittingen minus 
schulden,19 blijkt een kleurrijke optelsom van 
waarden. Vooral de factor onroerend goed verte-
genwoordigt sterk in omvang variërende draag-
krachtfactoren.20 Hoewel ook pensioenaanspra-
ken een economische waarde bezitten, is geen 
sprake van actuele draagkracht.21 Over pensioen-
aanspraken kan immers niet vrij worden be-
schikt: deze aanspraken kunnen niet worden 
beleend, overgedragen, vervreemd of verpand en 
kunnen evenmin als zekerheid gelden. Daarom 
telt de waarde van dit impliciete vermogen niet 
mee bij de vaststelling van het vermogen. 

2.2. Vermogensongelijkheid
In Nederland is dat (expliciete) vermogen bij-
zonder oneerlijk verdeeld. Van alle OESO landen 
toont alleen de Verenigde Staten een hogere 
private vermogensongelijkheid:22

De financiële kloof tussen de allerrijksten in 
Nederland en de rest van de bevolking is mo-

17. Bijvoorbeeld door de exploitatie van vastgoed te duiden 
als beleggen (box 3) in plaats van ondernemen (box 1). 
Die aanvankelijke lokroep van de vermogensrende-
mentsheffing is in de afgelopen jaren verzwakt door 
dalende tarieven in box 1 en hogere rendementsficties 
in box 3. Daarnaast lokt ook de bedrijfsopvolgingsfacili-
teit vastgoedexploitanten naar de kwalificatie 
‘ondernemen’.

18. C. Evans, ‘Wealth taxes: problems and practice around 
the world’, Centre on Household Assets and Savings 
Management April 2013 (hierna: Evans 2013), p. 5. Zie 
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-
social-sciences/social-policy/CHASM/briefing-pa-
pers/2013/wealth-taxes-problems-and-practices-around-
the-world.pdf. Dit gezichtspunt geldt ook voor andere 
vormen van vermogensheffingen, zie par. 2.3.

19. Zie het CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/
methoden/begrippen?tab=v#id=vermogen.

20. In box 3 omvat deze categorie onder meer verhuurde 
woningen, vakantiewoningen en winkelpanden, maar 
ook landbouwgronden. Op p. 14 van de bijlage scharen 
de ambtelijke auteurs ook stacaravans in de categorie 
onroerend. Een stacaravan is echter een roerende 
bezitting waarvoor bij persoonlijk gebruik een 
vrijstelling geldt in box 3.

21. B. Peeters, ’Wat als … een algemene periodieke 
vermogensbelasting zou worden ingevoerd?’, in: Liber 
Amicorum Rik Deblauwe, Antwerpen: Tiberghien 2018 
(hierna: Peeters 2018), p. 561.

22. Grafiek ontleend aan bijlage, p. 10. De grafiek toont het 
aandeel van de meest vermogende bewoners van een 
land in het totale vermogen van dat land. De vermo-
gensongelijkheid in een land is groter naarmate dit 
aandeel groeit.

Figuur 2.1 veremogensaandeel top 10% OESO landen (rond 2015) als een aandeel totale vermogen
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menteel nóg groter dan deze grafiek toont.23 De 
meestvermogende 1 procent van de Nederlandse 
bevolking bezit volgens actuele schattingen een 
derde deel van het totale Nederlandse vermo-
gen.24 De rijkste 0,1 procent, circa 7.750 huishou-
dens, bezit zelfs een zesde deel van dat vermo-
gen. Niet onverwacht blijken vooral aanmerkelijk 
belanghouders een grote hap uit de Nederlandse 
vermogenstaart te nemen.25 

Er zijn verschillende manieren waarop vermo-
gensongelijkheid doorwerkt in een mensenleven. 
Geld schept ook kansen op de niet-financiële 
gebieden van ons bestaan, het beïnvloedt onder 
meer de mogelijkheid om te investeren in het 
eigen menselijk kapitaal. Daarnaast gaat ver-
mogensongelijkheid vaak samen met negatieve 
effecten op bijvoorbeeld de gezondheid en de 
sociale cohesie in buurten. Voor minvermogen-
den is bovendien toegang tot de woningmarkt 
moeilijk, zo niet onmogelijk.26 Een grote vermo-
gensongelijkheid in een samenleving beïnvloedt 
zelfs het functioneren van de democratie. Een 
democratie veronderstelt immers gelijke moge-
lijkheden tot het uitoefenen van politieke in-
vloed, lobbyactiviteiten door vermogenden door-
kruisen dat uitgangspunt.27 De maatschappelijke 
kloof tussen de vermogende happy few en de 
huishoudens met weinig of geen vermogen groeit 
ook daardoor. 28 Deze maatschappelijke proble-
men zijn nog verstrekkender omdat deze onge-
lijkheid zich uitstrekt over meerdere generaties: 
de kans op rijkdom stijgt naarmate de ouders 
vermogend zijn.29 “Vererfd en dynastiek ver- 
mogen” zaagt zodoende de sporten uit de maat-
schappelijke ladder.30 

De maatschappelijke consequenties van een 
grote vermogensongelijkheid worden haarscherp 
duidelijk in tijden van crises, zoals de COVID 
19-pandemie. Dat zien ook de miljonairs en  
miljardairs zelf:

“We are not fighting on the frontlines of this 

emergency and we are much less likely to be its 

victims. So please. Tax us. Tax us. Tax us. It is 

the right choice. It is the only choice. Humanity 

is more important than our money.”31 

In een reactie op deze oproep stelt onze premier 
evenwel dat Nederlandse miljonairs al voldoende 
belasting zouden betalen, daarbij verwijzend 
naar het toptarief in de inkomstenbelasting 
(49,5%).32 Als inderdaad door deze groep vol-
doende belasting zou worden betaald, waarom 
groeit de vermogensongelijkheid in ons land dan 
en waarom is deze zoveel groter dan in andere 
landen? Dat gegeven wekt op zijn minst het 
(ijzersterke) vermoeden dat het Nederlandse 
belastinggebouw de scheefgroei van vermogens 

bevordert. De vraag rijst dan hoe een samen-
leving de ‘tax’ over vermogen ook buiten crisis-
tijden het beste vorm kan geven

2.3. Belasten van vermogen
Een belangrijk aspect van de verdeling van wel-
vaart in een samenleving betreft de wijze waarop 
en de mate waarin vermogen wordt belast. We 
kunnen vier momenten onderscheiden waarop 
over deze draagkrachtfactor kan worden gehe-
ven: het moment van vorming (inkomstenbelas-
ting), het moment van consumptie (omzetbelas-
ting), het moment van overdracht (schenk-, 
erf- en overdrachtsbelastingen) en het moment 
van vermogensbezit (vermogensbelasting). De 
keuze voor een of meerdere heffingen binnen dit 
klavertjevier is gerelateerd aan het tijdstip waar-
op het draagkrachtkarakter van vermogen zich 
manifesteert:

23. Reden daarvoor is dat de CBS-cijfers, die voeding geven 
aan de OESO-grafiek, geen rekening houden met de 
actuele omvang van het ‘aanmerkelijk belang vermo-
gen’. Deze blijkt tweemaal zo groot.

24. S. Toussaint, B. van Bavel, W. Salverda & C. Teulings, 
‘Nederlandse vermogens schever verdeeld dan gedacht’, 
ESB 1 juli 2020 (hierna: Toussaint cs. 2020). Eerdere 
rapportages spraken over 20-25%.

25. Houders van een aanmerkelijk belang genieten 
aanzienlijke fiscale voordelen. Meest essentieel zijn de 
door het systeem veroorzaakte uitstel- en afstelmoge-
lijkheden. Zie ook Kamerstukken II 2019/20, 32140,  
nr. 77, p. 5.

26. De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning in de 
Successiewet verstoort de woningmarkt nog verder 
doordat deze faciliteit een toch al vermogende groep 
bevoordeelt. Zie voor de analyse van de ‘jubelton’, 
I.J.F.A. van Vijfeijken, ‘Nut en noodzaak van de 
verhoogde vrijstelling voor schenkingen ten behoeve 
van de eigen woning’, WPNR 2019/7255.

27. K. Scheve en D. Stasavage, ‘Wealth inequality and 
democracy’, Annual Review of Political Science, 
20(1)/2017. Anderen wijzen op indirecte gevolgen, zoals 
financiering van bijzondere hoogleraarsposities. Zie  
S. de Maagt en I. Robeyns, Overerving en erfbelasting, 
Ethische annotatie 3, Ethiek Instituut, Universiteit 
Utrecht, 2017.

28. S. Ahn, G. Kaplan, B. Moll et al, ‘When inequality 
matters for macro and macro matters for inequa-
lity’, NBER Macroeconomics Annual, 32/2018.

29. J.R. Repetti, ‘Democracy, Taxes and Wealth’, New York 
University Law Review, 76, 2001, p. 838-839.

30. Peeters 2018, p. 537 spreekt behoedzamer over “zou 
zagen.” Onderzoek toont evenwel het gelijk van de 
‘sportenzagersvisie’ aan, zie S.H. Boserup, W. Kopczuk 
en C. Thustrup Kreiner, ‘Born with a silver spoon? 
Danish evidence on wealth inequality in childhood’,  
The Economic Journal, 128(612)/2018.

31. Zie https://www.millionairesforhumanity.com/. 
Bijdragen als filantroop is ook mogelijk, filantropie leidt 
echter af van structurele ongelijkheid. Giridharadas 
stelt zelfs dat superrijken met hun filantropie de koers 
van de wereld bepalen. Zie A. Giridharadas, Winners 
take all. The Elite Charade of Changing the World, 
Penguin Books Ltd, 2019.

32. Zie https://www.bnr.nl/nieuws/financieel/10400926/
rutte-miljonairs-betalen-al-genoeg-belasting-in-neder-
land.
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“If people are to pay taxes in accordance with 

their ability to pay, it is open to any government 

to choose the time at which to measure this 

ability.”33 

In Nederland zijn deze tijdstippen van heffing 
niet optimaal op elkaar afgestemd. Bovendien 
worden gelijke opbrengsten van vermogen fis-
caal ongelijk behandeld.34 Het huidige bouwwerk 
van onze inkomstenbelasting toont een kaarten-
huis van heffingen over vermogen met zeer  
uiteenlopende effectieve belastingtarieven. Er 
wordt geen belasting geheven over pensioen-
vermogen, nauwelijks belasting over de eigenwo-
ning, een enkelvoudige of dubbele belasting over 
het veronderstelde rendement van beleggingen 
in box 335 en een eenvoudig uit te stellen belas-
ting in box 2. De bestaande vermogensongelijk-
heid toont bovendien dat deze scheuren in het 
gebouw van de inkomstenbelasting onvoldoende 
worden hersteld door andere vermogensheffin-
gen zoals de overdrachtsheffingen en consump-
tiebelastingen.36 

Ook aan box 3 kleeft een ‘smetje’. Binnen het 
stelsel van de vermogensrendementsheffing 
betaalt immers niemand de belasting die hij zou 
moeten betalen op basis van zijn werkelijke ver-
mogensrendement. Er wordt óf (veel) te weinig 
óf (veel) te veel betaald. De eerste groep vermo-
gensbezitters houdt zich angstvallig stil, de 
tweede groep klaagt, terecht, steen en been.

3. Steen des aanstoots: de vermogens- 
rendementsheffing
3.1. De domme doos 
Het sinds 2017 geldende systeem van de vermo-
gensrendementsheffing hanteert fictieve rende-
menten over spaar- dan wel beleggingsvermo-
gen, waarbij het veronderstelde rendement stijgt 
met de vermogensomvang. In lijn met de aard 
van elke rendementsfictie vindt heffing plaats 
ongeacht het werkelijke nettorendement. De 
eenvoud in uitvoering voor de Belastingdienst 
prevaleert op deze wijze boven het draagkracht-
beginsel en daarmee de (ervaren) rechtvaardig-
heid van de belastingheffing. In dat zwarte gat 
van de eenvoud verdwijnen de belangen van 
grote groepen belastingplichtigen die al jaren-
lang worden geconfronteerd met een belasting-
druk die ver uitstijgt boven hun werkelijke ren-
dement. De rendementsficties van box 3 
vertonen confiscatoire trekken.

Het aandeel van box 3 in het totale Nederlandse 
vermogen is relatief klein, de problemen van 
deze doos zijn evenwel buitensporig groot. Deze 
crisis van de vermogensrendementsheffing wordt 
in ambtelijke ogen veroorzaakt door drie knel-
punten:

 Het gat tussen het fictieve rendement en het 
reële rendement van met name spaargeld.

 Vlucht naar spaar-BV’s.
 Schuldfinanciering van vrijgestelde of laag 

gewaardeerde vermogensbestanddelen.

De verondersteld problematische schuldfinan-
ciering van vrijgesteld of laag gewaardeerd ver-
mogen wordt overigens niet aangetoond. Het 
rapport negeert bovendien de schuldendrempel 
en de ondergrens van schulden in box 3, een 
negatief vermogen kan fiscaal niet bestaan. Twee 
elementen die het gemelde knelpunt aanzienlijk 
nuanceren. 

Storender nog is dat deze globale schets nadruk-
kelijk een aantal stenen des aanstoots negeert. 
Het kwaad van de vermogensrendementsheffing 
schuilt immers niet alleen in de combinatie van 
het fictieve rendement en de eveneens veronder-
stelde vermogenssamenstelling, het wortelt ook 
in het alsof van de peildatumsystematiek, de 
gefingeerde ondergrens van nihil, het ontbreken 
van tegenbewijs, het contactverbod met andere 
inkomensboxen en zelfs in de koppeling met 
toeslagen.37 Die essentiële knelpunten van box 3 
blijven onbelicht in het rapport. De geboden 
oplossingen zijn dan bij voorbaat te summier.

3.2. De bijziendheid van de architecten
Als rode draad in de ambtelijke rapportage geldt 
het uitgangspunt dat vermogens boven de 1 mil-
joen zwaarder belast dienen te worden. Inspira-
tie voor deze stelling wordt gevonden in een 
Kamerbreed aangenomen motie van D66.38  
Daarover wordt gemeld:

33. E.C.C.M. Kemmeren, Principle of Origin in Tax 
Conventions: A Rethinking of Models, Dongen: 
Pijnenburg vormgevers, 2001, pp. 23-24.

34. S. Cnossen, ‘Bouwstenen voor een (nog) beter 
belastingstelsel!’, WFR 2020/135 (hierna: Cnossen 2020), 
par. 1. De auteur spreekt overigens over ‘kapitaal’. Voor 
dit artikel is dat onderscheid in terminologie niet 
relevant.

35. Op obligatiebezit rust geen voordruk van de vennoot-
schapsbelasting, op aandelenbezit is die voordruk wel 
aanwezig.

36. Een belasting die nadrukkelijk bedoeld is om het 
vermogensbezit te treffen kennen we momenteel niet,  
al toont box 3 veel karaktertrekken van een dergelijke 
heffing.

37. Het vermogen in box 3 telt mee voor de vermogenstoets 
voor onder meer het recht op zorg- of huurtoeslag en 
het kindgebonden budget. Door aan te sluiten bij die 
grondslag telt het toevallig op de peildatum aanwezige 
vermogen volledig mee. Deze alles-of-niets benadering 
kan leiden tot disproportionele consequenties. Zo ging 
de aanspraak op huurtoeslag volledig verloren door een 
medio december ontvangen vergoeding voor schade 
aan de inboedel door brand in een huurwoning. RvS 5 
september 2018 , ECLI:NL:RVS:2018:2919.

38. Bedoeld is de motie Van Weyenberg en Alkaya van 13 
november 2019, Kamerstukken II 2019/20, 35302, nr. 55.
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“Deze motie schrijft voor dat onderzoek moet 

worden gedaan naar de (on)mogelijkheid van 

een vermogensbelasting over vermogens die gro-

ter zijn dan een miljoen. Om belastingplichtigen 

met een vermogen hoger dan een miljoen 

zwaarder te kunnen belasten, bestaan meerdere 

opties. Om de opties overzichtelijk te houden 

worden in deze paragraaf een tweetal mogelijk-

heden uitgewerkt.” 39

Deze mogelijkheden betreffen: 
1. een verhoging van de belasting binnen het 
huidige stelsel (beleidsoptie 88); 
2. de introductie van een aanvullende ver- 
mogensbelasting (beleidsoptie 89). 

Uit deze opsomming spreekt een bijziendheid 
met dubbele focus. De kippigheid betreft aller-
eerst andere moties inzake de vermogensrende-
mentsheffing. Zo schrijft de motie Lodders een 
onderzoek naar een heffing over reële rendemen-
ten voor.40 De tweede vorm van myopie betreft 
het slordig citeren uit de aangehaalde D66-mo-
tie. De letterlijke tekst daarvan spreekt immers 
over een onderzoek naar “mogelijkheden voor 
hogere belastingen op vermogens boven 1 mil-
joen euro.” Die wens beperkt zich niet tot box 3 
vermogen, zoals de geopperde beleidsoptie 88 
suggereert. Die ingeperkte blik klemt: het aantal 
miljonairshuishoudens in box 3 bedraagt immers 
minder dan 25% van het totale aantal miljo-
nairs.41 De gebleken bijziendheid kan evenwel 
gegrond zijn in rekenend denken. De facto  
houden de ambtelijke voorstellen het wankele 
gebouw van de vermogensrendementsheffing 
immers in stand. Ik bespreek beide beleidsopties 
kort.

4. Beleidsoptie 88: tariefsprogressie in box 3
4.1. De optie gewikt en gewogen
De ambtelijke architecten schetsen met deze 
beleidsoptie twee wegen om box 3 miljonairs 
zwaarder te belasten: via het rendement of via 
het tarief. 
Zo zou de zwaardere heffing gerealiseerd kunnen 
worden door het in aanmerking nemen van een 
hoger fictief rendement boven een vermogens-
grens van 1 miljoen. Het probleem is volgens het 
rapport dat deze optie de intentie van een ren-
dementsfictie overboord zet. Een fictief rende-
ment is idealiter gebaseerd op een rendement 
dat werkelijke (lange termijn) gemiddelden  
benadert en zodoende (vertraagd) meebeweegt 
met de conjunctuur. Dat oogmerk komt door een 
‘rendementsopslag’ onder druk te staan. Een 
verhoogd rendement over een box 3 vermogen 
groter dan een 1 miljoen wordt dan immers be-
paald aan de hand van “een gemiddeld gehaald 
rendement plus een opslag.”42 De ambtenaren 
verwerpen deze optie daarom, constaterend:

“Het is immers niet voor ieder individu het  

geval dat hij meer rendement maakt over het 

vermogen dat de miljoen overstijgt.”43

Dit problematische realiteitsgehalte treedt  
evenwel ook op bij fictieve rendementen zonder 
opslag. Ook in het huidige stelsel moet in een 
aantal gevallen het vermogen zelf worden aan-
gesproken om de belasting te kunnen voldoen. 
Een rendementsopslag verergert dit probleem 
slechts. De geopperde route is inderdaad een 
doodlopende weg. In het rapport wordt echter, 
ten onrechte, ‘vergeten’ dat iedere rendements-
fictie een problematische fiscale realiteit schept.

De tweede route van deze beleidsoptie schetst 
een zwaardere heffing over het vermogen van 
miljonairs door aanpassing van de tariefstruc-
tuur. Gedacht wordt:

“aan een progressief tarief in plaats van een 

proportioneel tarief. Hierdoor wordt het 

veronderstelde rendement over het vermogen 

boven de € 1.000.000 zwaarder belast.”44 

Zodra de hoogte van het tarief afhangt van de 
grondslag voor het berekenen van het rende-
ment, zou evenwel “het progressieve tarief op 
een vermogensbelasting” gaan lijken.45 Een  
opmerkelijke opmerking. Niet alleen rijst de 
vraag hoe een tarief op een belasting kan lijken, 
bijzonder ook is dat de huidige gelijkenis van de 
vermogensrendementsheffing met een vermo-
gensbelasting genegeerd wordt.46 Los van deze 

39. Bijlage, p. 21. Het “overzichtelijk houden” betekent dus 
inperken.

40. Motie Lodders c.s. van 2 juli 2020, Kamerstukken II 
2019/20, 31066, nr. 673.

41. In 2017 hebben 44.000 belastingplichtigen een box 3 
vermogen van meer dan 1 miljoen, zie Kamerstukken II 
2019/20, 32140, nr. 72, p. 12. Het aantal Nederlandse 
miljonairs betrof in dat jaar echter ruim 180.000 
huishoudens, zie https://www.cbs.nl/nl-nl/
nieuws/2020/12/opnieuw-meer-miljonairs-in-nederland.

42. De ambtelijke aanduiding gehaald is een fraaie vorm 
van framing: de rendementsficties in box 3 stoelen 
immers op een gemiddeld haalbaar rendement. De 
woordwisseling suggereert dat het systeem van 2017 
gebaseerd zou zijn op de werkelijkheid. Dat is geenszins 
het geval: het veronderstelde beleggingsrendement 
omvat een zodanig kleurrijke mix van beleggingen dat 
deze rendementsfictie nimmer de rendementsrealiteit 
van het individu kan weerspiegelen.

43. Bijlage, p. 22.
44. Bijlage, p. 22.
45. Bijlage p. 22, dit zou gelden “in tegenstelling tot een 

vermogensrendementsheffing.”
46. Dat constateren ook de collega-architecten in een ander 

deel van het gebouw, zie Bijlage Belastingmix, p. 46.
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‘komma-kneuterij’ geldt een belangrijker be-
zwaar tegen de schets van de ambtenaren: de 
opmerking dat het huidige tarief proportioneel 
zou zijn. Dat is een waarheid van papier. In de 
‘echte’ wereld van alledag is het tarief in box 3 
ten opzichte van het reële rendement duidelijk 
degressief. Ook de voorgestelde tariefsprogressie 
voor grotere vermogens is een papieren werke-
lijkheid. Voor miljonairs met hogere werkelijke 
rendementen dan het voor hen geldende fictieve 
rendement leidt de tariefsverhoging slechts in 
beperkte mate tot een hogere belastingdruk. De 
voorgestelde tariefsprogressie raakt dan vooral 
miljonairs die niet in staat zijn het fictieve rende-
ment te realiseren. Dat is in strijd met de idee 
dat gelijke miljonairsmonniken gelijke kappen 
dienen te dragen. Hoewel een hogere bijdrage 
aan de samenleving door deze vermogende 
groep verdedigbaar en wenselijk is, gaat de  
geschetste optie voorbij aan reële rendements-
verschillen. Ze past daardoor niet in een als in-
komstenbelasting gepresenteerd stelsel. 

Nu bovendien de nagestreefde zwaardere heffing 
van miljonairs uitsluitend wordt gesitueerd in 
box 3, zal beleidsoptie 88 ongetwijfeld het 
vluchtgevaar naar box 2 verhogen.47 De optie 
wordt overigens ook door de ambtelijke architec-
ten verworpen. Ik besteed er daarom verder geen 
woorden aan.

5. Beleidsoptie 89: herintroductie aanvul-
lende vermogensbelasting
5.1. De optie gewikt en gewogen
Nu het huidige belastinggebouw vermogens 
onvoldoende zwaar belast, wordt introductie van 
een aanvullende vermogensbelasting voor ver-
mogens boven 1 miljoen overwogen. Beleidsoptie 
89 wekt daarmee de Wet VB 1964 weer tot leven. 
Tijdens het bestaan van deze wet beschouwde 
de wetgever de voorspongspositie van vermo-
genden als een valide argument om het ver- 
mogensbezit, “eene duurzamen den personen 
overlevende bron” via een aanvullende heffing 
zwaarder te belasten.48 De wet werd per 1 januari 
2001 formeel afgeschaft.49 

De roep om (her)invoering van aanvullende hef-
fingen op vermogen klinkt in meerdere landen.50 
Boegbeeld van deze pleidooien is Thomas  
Piketty die wijst op de exponentiële groei van de 
vermogensongelijkheid die sinds 1950 is opgetre-
den.51 Als belangrijkste verklaring daarvoor geldt 
volgens deze econoom dat de gemiddelde op-
brengst op kapitaal hoger is dan de groeivoet 
van het nationaal inkomen. Dat impliceert een 
verdere groei van de vermogensongelijkheid die 
wordt versterkt nu vermogensinkomsten met 
het oog op vermeend vluchtgevaar van het kapi-
taal doorgaans minder zwaar worden belast dan 

arbeidsinkomen.52 Daarom bepleit Piketty de 
invoering van een progressieve, wereldwijde 
belasting op vermogen. Voldoende hoge tarieven 
voor deze vermogensbelasting zou de spiraal van 
de vermogensongelijkheid kunnen doorbreken.53 
Voor invoering van een, al dan niet tijdelijke, 
aanvullende vermogensbelasting bestaan sterke 
argumenten:

“In the first place there are arguments based 

upon the notion of horizontal equity, the equal 

treatment of those with the same taxable 

capacity. Wealth taxes are needed to supple-

ment the income tax to take account of the 

additional taxable capacity conferred by wealth, 

irrespective of the income, if any, derived from it. 

Secondly, and allied to this, is the notion of 

vertical equity, the heavier taxation of those 

with greater taxable capacity (…).” 54 

Een aanvullende vermogensbelasting naast een 
inkomstenbelasting wordt aldus gerechtvaar-
digd door het gegeven dat vermogensbezit voor-
delen biedt boven en naast de inkomsten die het 
voortbrengt. Erkenning van die aanvullende 
belastbare capaciteit wortelt in een herverde-
lingsperspectief. Een dergelijke vermogensbelas-
ting vult bovendien de inkomstenbelasting en 
andere vormen van vermogensheffingen aan 
wanneer deze de draagkrachtfactor van ver- 
mogen onvoldoende treffen, daarin herkennen 
we een verdelingsperspectief. 

Een vermogensbelasting kan zodoende een (te) 
grote vermogensongelijkheid en de daaraan 
verbonden maatschappelijk ongewenste effecten 
temperen. Sommige auteurs betwijfelen evenwel 

47. Flankerende maatregelen zijn nodig om dat tij te keren. 
In de opsomming van nadelen van deze optie zwijgen 
de ambtenaren daar overigens over.

48. Als rechtvaardiging gold aanvankelijk de veronderstel-
ling dat het financiële vermogen een meer permanent 
karakter zou hebben dan arbeidsvermogen, Kamerstuk-
ken II 1911/1912, 144, nr. 3, Bijlagen, p. 14. Dat argument 
heeft geen waarde meer. Zie verder Ch.P.A. Geppaart, 
Vermogensbelasting, Deventer: Kluwer 1983.

49. Hoewel de vermogensrendementsheffing in feite een 
vermogensbelasting is, is ze geen aanvullende heffing.

50. S. Kuypers, F. Figari & G. Verbist, ‘Redistribution in a 
joint income-wealth perspective: a cross-country 
compromise’, paper First WID. World Conference, 
Parijs, 14-15 december 2017.

51. T. Piketty, Le capital au XXIe siècle, Parijs: Éditions du 
Seuil, 2013. Zie ook de beschouwing van J.L.M. Gribnau, 
‘Piketty and Smith: Bien étonnés?’, NTFR 2015/10.

52. Het concrete effect van een fiscale vermogensrende-
mentsfictie op de belastingdruk verschilt per individu.

53. De vermogensbelasting van Piketty is een stelsel met 
progressieve tarieven, uiteenlopend van 0,1% voor 
vermogens onder de € 200.000 tot 5% of meer voor 
vermogens boven de miljard.

54. Evans 2013, p. 5.
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de kracht van deze fiscale beleidskeuze.55 Daarbij 
wordt de ongelijke fiscale behandeling van ver-
mogen in onze inkomstenbelasting als kern van 
het probleem geduid. Een doorwrocht, meer op 
draagkracht gestoeld fiscaal inkomensbegrip 
kan inderdaad meer slagkracht geven bij het 
bestrijden van (vermogens)ongelijkheid.56 Een 
inkomensheffing betreft evenwel slechts een van 
de vier momenten waarop draagkracht kan wor-
den belast, ze kan nimmer een allesomvattend 
alternatief vormen voor deze variëteit aan mo-
menten. Voor de reeds in onze samenleving aan-
wezige immense vermogensongelijkheid biedt 
een tot de inkomstenbelasting beperkte benade-
ring evenmin een oplossing. Voor de oplossing 
van dat probleem kan een (al dan niet tijdelijke) 
vermogensbelasting wel degelijk bijdragen. 

Gelet op andere vermogensheffingen kan echter 
een aanvullende vermogensbelasting ‘van het 
goede te veel’ lijken. Zo geldt het vermogen zelf 
als heffingsgrondslag voor zowel vermogens-
belastingen als overdrachtsheffingen. Toch  
ontstaat daardoor geen dubbele belasting. De 
belastbare draagkrachtfactoren, het bezit res-
pectievelijk de overdracht, verschilt immers. 
Vermogensbelastingen treffen bovendien de 
bezitter terwijl heffingen op vermogensover-
drachten de verkrijger treffen. Bovendien wordt 
een vermogensbelasting op periodieke basis 
geheven, terwijl een overdrachtsheffing eenmalig 
is. Waar evenwel vermogensheffingen dezelfde 
situatie zouden betreffen, dienen ze zorgvuldig 
op elkaar afgestemd te worden.57 In de inkom-
stenbelasting kan die afstemming worden gerea-
liseerd met een oude bekende: de anticumulatie-
regeling zoals deze in de Wet VB 1964 gold.58 Voor 
de samenloop met andere vermogensheffingen 
bestaan andere alternatieven.59

5.2. Een nadere analyse
De geopperde aanvullende vermogensbelasting 
voor vermogens boven een miljoen is een een-
voudige vorm van heffing: voor de heffingsgrond-
slag hoeft slechts het saldo van de bezittingen en 
de schulden te worden bepaald. Deze grondslag 
dient naast het huidige box 3 vermogen ook het 
vermogen in box 1 en box 2 te bevatten. De eigen 
woning, deels een consumptiegoed, zou volgens 
het rapport wellicht buiten beschouwing kunnen 
blijven. Bij deze hoge ondergrens van het te 
belasten vermogen kan daar anders over worden 
gedacht.60 
Als grondslag voor de waardering van het ver-
mogen is de waarde in het economische verkeer 
het meest waarheidsgetrouw. Dat maakt in de 
ambtelijke blik een vermogensbelasting ‘zeer 
complex’, bijvoorbeeld voor aandelen die niet op 
de beurs worden verhandeld: 

“De belastingplichtigen zijn verantwoordelijk 

voor aanlevering van de waarde in het economi-

sche verkeer van deze vermogensbestanddelen, 

maar zullen dit in de praktijk ervaren als grote 

lastenverzwaring. (…) Daarnaast moet de 

Belastingdienst deze waarden nog (kunnen) 

controleren en eventueel corrigeren, waardoor 

ook de lasten voor de Belastingdienst fors 

toenemen.”61 

Dat is een bijzondere kanttekening. De door de 
rapporteurs gehandhaafde vermogensrende-
mentsheffing worstelt immers ook met een der-
gelijke waarderingsproblematiek. Niet alleen ten 
aanzien van kleinere pakketjes aandelen die niet 
op de beurs worden verhandeld, maar ook ten 
aanzien van onder meer het bezit van crypto-
valuta, ter belegging aangehouden kunst, voor-
waardelijke rechten en vorderingen op insolva-
bele schuldenaren. De ondergrens van de 
grondslag sparen en beleggen ad € 30.846 is  
bovendien aanzienlijk lager dan de drempel  
van € 1 miljoen in de vermogensbelasting van 
beleidsoptie 89. 
Introductie van een aanvullende vermogensbe-
lasting zou evenwel in internationale situaties 
problemen kunnen geven, het merendeel van 
onze belastingverdragen is immers gesloten op 
basis van inkomen. De wedergeboorte van een 
aanvullende vermogensbelasting vereist zodoen-
de aanpassing van het verdragennetwerk dat 
Nederland heeft opgebouwd. Dat lijkt me geen 
onoverkomelijk bezwaar. 

55. Vgl. L.W.D. Wijtvliet, ‘Vermogensbelasting: over gif, 
ongelijkheid en blind geloof in de heilzame werking van 
belastingen’, WFR 2014. Hij beschouwt de bestaande 
vermogensongelijkheid als uitvloeisel van “verande-
rende instituties” waarin geen enkele belasting verande-
ring zou kunnen brengen: “De institutionele factoren 
die ongelijkheid aanjagen, zijn immers gelegen buiten 
de fiscaliteit.” Overigens bepleit Wijtvliet een herziening 
van het fiscale inkomensbegrip, daaruit klinkt toch enig 
geloof in de heilzame werking van fiscaal beleid door.

56. Dan zijn evenmin fiscale bokkesprongen als rende-
mentsficties benodigd.

57. Die noodzaak tot afstemming geldt ook zonder het 
bestaan van een vermogensbelasting. Zie I. van 
Vijfeijken, ‘Directe en indirecte cumulatie van 
erfbelasting en inkomstenbelasting’, WFR 2019/7308.

58. Dat leidt weliswaar tot meer complexiteit in wetgeving 
en uitvoeringslasten, maar bij een ondergrens van  
1 miljoen in de vermogensbelasting lijken die problemen 
‘behapbaar’.

59. Peeters 2018, p. 566 oppert het opbouwen van een 
fiscaal ‘rugzakje’ waardoor de steeds jaarlijks betaalde 
vermogensbelasting (deels) kan worden verrekend met 
successierechten. Het komt mij echter voor dat dit door 
de erflater en schenker opgebouwde rugzakje ten 
onrechte ten goede komt aan de, toch al bevoordeelde, 
verkrijgers.

60. Voor de beleidsopties inzake de eigen woning zie 
pp.49-54 van de bijlage. Zie hierover nader M.J.J.R. van 
Mourik, ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel: 
eigen woning’ dat ook in deze Rode Draad verschijnt.

61. Bijlage, p. 23.
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De conclusie in het rapport is dat verder nage-
dacht moet worden over de nadere uitwerking 
van een aanvullende vermogensbelasting voor 
vermogens groter dan een miljoen. Op de lijn van 
enerzijds geen vermogensbelasting en anderzijds 
een periodieke aanvullende heffing zijn echter 
meerdere tussenstations. Nagedacht had kun-
nen en moeten worden over varianten zoals de 
introductie van een tijdelijke vermogensbelas-
ting of varianten die uitsluitend bepaalde vor-
men van vermogen treffen.62 Die ruimere blik mis 
ik in het rapport.

6. “The stone that the builder refused”63 
6.1. Roependen in de woestijn
Een beduidend groter gemis betreft de afwezig-
heid van de beleidsoptie voor een heffing over het 
werkelijk gegenereerde vermogensinkomen.64 
Vanuit de maatschappij klinkt al jáááren de roep 
om een heffing gebaseerd op het werkelijke (net-
to)rendement.65 Ook de ambtelijke architecten 
benadrukken de economische voordelen van een 
dergelijk heffing: ze zorgt voor meer macro-eco-
nomische stabiliteit, bewerkstelligt een betere 
basis voor herverdeling en werkt bovendien  
anticyclisch.66 Een heffing over het werkelijke 
nettorendement belast ook het bovennormale 
rendement dat goed geïnformeerde, succesvolle 
vermogenden kunnen realiseren. In het huidige 
stelsel van de vermogensrendementsheffing is 
dat, ten onrechte, niet het geval. Een heffing over 
reële vermogensrendementen doet ook daarom 
(veel) meer recht aan het rechtvaardigheidsge-
voel van de belastingbetaler, de overheid partici-
peert dan immers in het draagkrachtige wel en 
wee van spaarders en beleggers. Aan het slot van 
deze beknopte opsomming van voordelen ligt de 
conclusie voor het grijpen. In een ‘waarden- 
vol’ belastinggebouw is de aanwezigheid van een 
heffing over reëel vermogensrendement niet 
alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk.67

6.2. De lange, lange baan
Het rapport doet de idee van een heffing in box 3 
over reëel rendement echter summier af als 
“structureel problematisch” vanwege “belang-
rijke uitvoeringstechnische bezwaren.”68 Het zelf 
moeten invullen van rendementen in de aangifte 
zou bovendien de vooraf ingevulde aangifte, de 
heilige koe van het Ministerie van Financiën, 
dwarsbomen.69 De vermogensrendementsheffing, 
een gebouw met een wankel fundament en  
problematische constructie, wordt zodoende in 
stand gehouden. 70 

De aangevoerde argumenten zijn evenwel ge-
bouwd met waaibomenhout. Overal ter wereld 
worden immers de reële vermogensopbrengsten 
belast, alleen de Nederlandse Belastingdienst 
zou - ondanks de ruim beschikbare data - een 

dergelijke heffing niet kunnen uitvoeren. Door 
die continue nadruk op uitvoeringsproblemen 
wordt de Nederlandse belastingplichtige gekne-
veld en gekneusd door falende IT-systemen van 
de overheid. Ronduit teleurstellend ook is dat de 
ambtelijke architecten evenmin hebben nage-
dacht over eenvoudig uitvoerbare varianten.  
Zo kan worden gedacht aan een uitvoeringstech-
nisch simpele heffing over reële opbrengsten uit 
gespaard en belegd vermogen aangevuld met 
een, in andere landen bestaande, gedetailleerder 
renseigneringsplicht voor banken en beleggings-
instellingen inzake vermogensopbrengsten. Het 
fictieve stelsel zou dan voorlopig beperkt kunnen 
blijven tot lastig controleerbare inkomsten uit 
specifieke bezittingen zoals vastgoed. 

De staatssecretaris heeft evenwel aangegeven 
dat het nog tien jaar gaat duren voordat heffing 
in box 3 kan plaatsvinden op basis van het wer-
kelijke rendement.71 Pas in 2030 zou de wijziging 

62. Zo werd in Frankrijk de vermogensbelasting als 
solidariteitsheffing voor vermogenden (l’impôt de 
solidarité sur la fortune) in 2018 vervangen door een 
progressieve heffing over het bezit van vastgoed 
(l’impôt sur la fortune immobilier). Ondergrens voor 
het doen van aangifte is een netto-vermogenswaarde 
van vastgoed van € 1,3 miljoen.

63. “Will always be the head cornerstone”, zingt Bob Marly 
in ‘Cornerstone’, album Rainbow Country. Deze 
wijsheid blijkt door deze reggae-artiest te zijn geplukt 
uit Psalm 118:22.

64. Toevoeging van die beleidsoptie is ook voor liefhebbers 
van mooie getallen een verbetering. Het aantal 
beleidsopties komt dan uit op het fraaiere totaal van 170.

65. Vgl. P. Wattel, ‘Doos drie’, NJB 2018/205, p. 4.
66. Bijlage, p. 17. Die stabiliserende functie komt tot uiting 

doordat in een hoogconjunctuur het belasten van werke-
lijke positieve opbrengsten dempend werkt, bij een 
laagconjunctuur werkt verliesverrekening als stimulans.

67. Deze heffing kan gebaseerd worden op vermogensreali-
satie of vermogensaanwas. De laatste vorm lijkt de 
beste variant omdat daarmee belastinguitstel wordt 
voorkomen. Voor liquide vermogensbestanddelen levert 
een vermogensaanwasbelasting (met verliesverreke-
ning) geen liquiditeitsproblemen. Voor daadwerkelijk 
illiquide vermogensbestanddelen zou voor een 
realisatiebelasting gekozen kunnen worden waarbij 
rente in rekening wordt gebracht over de uitgestelde 
belasting. Vgl. Cnossen 2020.

68. Bijlage, p. 4 en p. 55.
69. Bijlage, p. 55.
70. De staatssecretaris wil evenwel ‘een groot deel van de 

spaarders en de relatief kleine beleggers’ tegemoet 
komen. Voor die groep is op Prinsjesdag een voorstel 
gepresenteerd: Wijziging van enkele wetten houdende 
aanpassing van de belastingheffing over sparen en 
beleggen in de inkomstenbelasting (Wet aanpassing box 
3). Daarin is voorgesteld het heffingvrije vermogen te 
verhogen tot € 50.000, met een lichte aanpassing van het 
tarief (31%) en een verschuiving van de schijfgrenzen. 
De kern van het probleem van box 3 wordt daarmee niet 
opgelost. Vanwege de doorwerking van de rendements-
grondslag naar inkomensafhankelijke regelingen brengt 
de voorgestelde wijzigingen bovendien enorm complexe 
regelingen in de Wet IB 2001, de AWR en de AWIR met 
zich mee.

71. Algemeen overleg van 23 juni 2020 , kenmerk 
2020D27110.
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worden doorgevoerd die al jaren door de samen-
leving wordt verzocht.72 Het nog een decennium-
lang overeind houden van een stelsel dat al sinds 
haar geboorte in haar voegen kraakt, over-
schrijdt niet alleen fatsoensgrenzen, maar ook de 
grenzen van het door rechtsbeginselen gewaar-
borgde algemene belang. Handhaving van de 
fictiestapeling in de vermogensrendementshef-
fing betekent bovendien dat de op stelselniveau 
geconstateerde inbreuk op art. 1 van het Eerste 
Protocol bij het EVRM in stand wordt gelaten.73 

6.3. Een alternatieve steen
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 
(NOB) heeft daarom een alternatief ontwikkeld 
waarbij belastingplichtigen de mogelijkheid 
wordt geboden te opteren voor een heffing geba-
seerd op het werkelijke rendement. Hierbij dient 
de belastingplichtige zelf alle relevante informa-
tie te verzamelen en aan te dragen bij de Belas-
tingdienst. Hij zou “welbewust meer moeite 
moeten doen”, maar “krijgt daarvoor een recht-
vaardiger belastingheffing terug,” stelt het 
NOB.74 Voor deze optie heeft de orde een aantal 
randvoorwaarden ontwikkeld:
1. De werkdruk bij de Belastingdienst dient  
zo min mogelijk toe te nemen, het format van 
aanlevering dient digitaal te zijn. 
2. De keuze voor een werkelijke-rendementshef-
fing zou moeten gelden voor een langere periode, 
ten minste vijf jaar of tien jaar. Dat voorkomt 
cherry picking door belastingplichtigen.
3. De regeling moet in de bestaande IT-infrastruc-
tuur van de Belastingdienst zijn in te passen.

De NOB-vondst oogt sympathiek, maar heeft 
scherpe splinters. Zo wordt de optie voor een 
rechtvaardige heffing onlosmakelijk verbonden 
met de plicht tot het zelf moeten aanleveren van 
gedetailleerde informatie. De mogelijkheid daar-
toe lijkt vooral weggelegd voor vermogenden die 
deskundig zijn of deze kennis kunnen kopen bij 
de belastingadviseur. Het onrechtvaardige fic-
tieve stelsel blijft dan in stand voor ‘domme en 
arme’ vermogensbezitters. Schrijnender echter 
is de suggestie van de NOB dat in deze digitale 
wereld gevuld met (inter)nationale renseigne-
ringsverplichtingen een belastingplichtige desal-
niettemin zelf moeite zou moeten doen voor een 
rechtvaardige belastingheffing. In een ‘waardig’ 
belastingstelsel is een rechtvaardige heffing een 
recht dat voor allen geldt, moeiteloos. Het door 
de NOB geopperde opteren is daarom geen juis-
te oplossing.

7. Krak, krak, krak, dwars door het ijs
De in het Bouwstenenrapport geboden opties 
voor een betere belastingheffing over box 3  
vermogen zijn ‘zuunig’ in aantal en inhoud. Een 
visie op de draagkrachtfactoren van vermogen 

mist in dit rapport. De ambtelijke beleidsopties 
handhaven bovendien de vermogensrende-
mentsheffing en de met haar samenhangende 
gebreken. Een land dat zijn toekomstig stelsel 
bouwt op de pragmatiek van dit stelsel riskeert 
betonrot. In de afgelopen jaren heeft deze fic-
tieve heffing niet alleen tot talrijke problemen en 
talloze procedures geleid, ook legio besluiten en 
verbetervoorstellen hebben de revue gepasseerd. 
Dat heeft slechts geleid tot geknabbel aan de 
buitenranden van het gebouw van de vermo-
gensrendementsheffing. Het fictieve karakter 
van zowel de rendementsveronderstellingen als 
de peildatumsystematiek bleven immers onaan-
gepast. Ook het rapport laat deze elementen 
onaangetast. Dat houdt de fiscaal ongelijke  
behandeling van vermogensopbrengsten in  
Nederland en dus de scheefheid van de vermo-
gensongelijkheid in stand. 

Het volharden in de onvolkomen gebleken stape-
ling van veronderstellingen toont dedain voor de 
fundamentele rechtsbeginselen die ten dienste 
staan van rechtswaarden. In die waarden klinken 
echter de belangen van belastingplichtigen door. 
Alleen een ‘waarden-vol’ belastinggebouw cre-
eert draagvlak voor en vertrouwen in de belas-
tingwetgeving, essentiële waarborgen voor de 
compliance van belastingplichtigen. Dergelijke 
kwaliteitseisen vergen ook dat onvolkomen ge-
bleken rechtsregels voortvarend worden her-
steld. Die vanzelfsprekendheid struikelt echter 
keer op keer over de gebrekkige IT-systemen van 
de Nederlandse Belastingdienst. Het Bouwste-
nenrapport ziet deze scheuren in het bouwwerk 
van vermogensheffingen wel, maar stapelt met 
de beleidsopties nieuwe bouwstenen op het 
instabiele fundament van de vermogensrende-
mentsheffing. 

Daarmee hebben de ambtelijke architecten een 
huisje op het ijs gebouwd.

72. Ook in moties. Zie onder meer de motie Stoffer van  
13 november 2019, Kamerstukken II 2019/20, 35302,  
nr. 60 en de eerder genoemde motie Lodders c.s. van  
2 juli 2020, Kamerstukken II 2019/20, 31066, nr. 673.

73. HR 14 juni 2019, 17/05606, ECLI:NL:HR:2019:816 over 
het tot 2017 geldende stelsel. De gedachte dat de 
stelselwijziging in 2017 de inbreuk op het eigendoms-
recht zou kunnen voorkomen is illusoir, het nieuwe 
stelsel hanteert zelfs nog meer ficties, onder meer ten 
aanzien van de vermogenssamenstelling.

74. Zie https://www.nob.net/nob-bied-belastingplichtigen-
de-optie-om-op-basis-van-werkelijk-rendement-te-
worden-belast.
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