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Terugblik arrest Hoge Raad 
 Arrest HR 24 december 2021 schending van het eigendomsrecht (art. 1 EP EVRM) en het 

discriminatieverbod (art. 14 EVRM).

 Sinds 2017 werd verondersteld dat -afhankelijk van het vermogen- een deel werd gespaard en een 
deel belegd (vermogensmix).

 Voor beide vermogenselementen is wettelijk vastgelegd welk rendement men geacht werd te behalen 
(het forfait). 

 Daarbij werd geen rekening gehouden met de werkelijke keuze of het daadwerkelijke rendement van 
belastingplichtigen.

 De HR ziet zich genoodzaakt om adequate rechtsbescherming te bieden tegen de geconstateerde 
schending van fundamentele rechten. De HR biedt rechtsherstel door alleen over het werkelijke 
rendement belasting te heffen.



Voor wie geldt dit?

 2017 - 2020:  massaal bezwaar 

We stuurden voor 4 augustus in totaal 225.000 brieven en 130.000 beschikkingen om mensen te 
informeren over het rechtsherstel . 

 Niet onherroepelijk vaststaande aanslagen per 24-12-2021

 Nog vast te stellen aanslagen IH/PVV 2017 – 2022

Wat te doen met onherroepelijk vaststaande aanslagen?

 Artikel 9.6 Wet IB 2001 en artikel 45aa Uitvoeringsregeling Wet IB 2001 

 Arrest Hoge Raad 20 mei 2022 (ECLI:NL:HR:2022:720) : 
geen juridische verplichting om niet- bezwaarmakers rechtsherstel te bieden

 Uiteindelijk politieke besluitvorming (Kamerbrief 8 juli 2022)



19 april :  Technische briefing Tweede Kamer (opties rechtsherstel) 

28 april : Kamerbrief 

 8 juli :  Kamerbrief

Keuze voor herstelproces volgens de spaarvariant 

Besluitvormingstraject keuzes rechtsherstel

Belang voor de Belastingdienst
1. Geautomatiseerde ondersteuning 

2. Geen grote structuurwijziging 

3. Baseren op bestaande gegevens. 
dus  gegevens niet opnieuw 
uitvragen bij de  belastingplichtige

Belang voor de burger: 
1. Rechtszekerheid
2. Heldere communicatie
3. Handelingsperspectief 

Belang voor de uitvoering: 
1. Tijdige besluitvorming
2. Geautomatiseerd en 

gestructureerd rechtsherstel
3. Breed gedragen rechtsherstel

a. Juridisch houdbaar
b. Geen aanvullende 
hersteloperaties 

4. Acceptatie burgers voor het 
rechtsherstel  
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Doelgroepen I Planning  
Doelgroep Definitie Verwachte aanslagen Planning 

A • De massaalbezwaarmakers 2017-2020.
• Belastingplichtigen wiens aanslag 2017 t/m 2020 (met Box 3) voor 24 

december 2021 als massaalbezwaar zijn aangemerkt of op een later 
moment aan deze populatie zijn toegevoegd. 

2017 68.995
2018         48.820
2019         58.615
2020         42.743
Totaal:     219.173

1 juli t/m 4 augustus

B1 • Belastingplichtigen wiens aanslag 2017 t/m 2020 (met Box3) op 24 
december 2021 nog niet onherroepelijk vaststonden. 

2017 3.470
2018         6.808
2019         63.072
2020        164.944
Totaal:     238.294

Start vanaf september / oktober

B2 • Belastingplichtigen wiens aangifte 2017 t/m 2020 (met Box3) is of wordt 
ontvangen en niet tot een aanslag heeft geleid. 

2017 356
2018         1.974
2019         37.806
2020        272.258
Totaal:     312.394

Start vanaf september / oktober

C • De niet-bezwaarmakers (en vooralsnog niet meegenomen in het bieden
rechtsherstel). 

• Belastingplichtigen wiens definitieve aanslag 2017t/m 2020 (met Box3) op 
24 december 2021 onherroepelijk was 

2017        +/- 2.5000.000
2018        +/- 2.5000.000
2019        +/- 2.5000.000
2020         +/- 2.5000.000 
Totaal:     +/- 10.000.000

Nog niet bekend 

D • Belastingplichtigen die een aangifte 2021 met Box3 hebben ingediend. 2021          1.900.000 Start vanaf 22 augustus



Externe communicatie 

Alle actuele informatie is te vinden op  www.belastingdienst.nl/box3 en het Forum Fiscaal Dienstverleners 

Communicatie tijdens het herstel 
Algemeen Individueel 

Pers  I  PR

http://www.belastingdienst.nl/box3


Rekenhulp

op www.belastingdienst.nl/box3

http://www.belastingdienst.nl/box3


Vragenblokje



Bedankt voor uw deelname 

Dit webinar en de presentatie zijn terug te zien via een terugkijklink. 

Deze wordt gecommuniceerd via het Forum Fiscaal Dienstverleners.  

Alle actuele Box 3 informatie voor is te vinden op  www.belastingdienst.nl/box3
en het Forum Fiscaal Dienstverleners.

http://www.belastingdienst.nl/box3

