
 

 Nieuw: miljonairstaks in 
box 3 

  
In 2017 gaat de belastingheffing over het vermogen in box 
3 er anders uitzien. Dat melden diverse media op basis van 
betrouwbare bronnen in politiek Den Haag. In de nieuwe 
box 3 zit een extra zware heffing voor box 3-miljonairs: de 
‘miljonairstaks’. Fiscaal partners met een vermogen vanaf 
ruim 2 miljoen euro in box 3  worden straks namelijk belast 
over een vast rendement van 5,5% boven dit vermogen. 
Mensen met een box 3-vermogen tot circa € 300.000 per persoon gaan 
minder belasting betalen over dat vermogen. Hieronder meer over de 
hoofdlijnen. 

Hoofdlijnen nieuwe plannen 

Het werkelijke rendement dat u in box 3 behaalt, is nu niet belast. Dat blijft 
zo. De Belastingdienst kan dat namelijk moeilijk controleren. Voor de heffing 
over het vermogen in box 3 geldt een vast rendement van 4%. Dat is 
zo sinds de invoering in 2001, maar dat gaat veranderen. In plaats van deze 
4% krijgen we vanaf 2017 namelijk 3 rendementspercentages die jaarlijks 
kunnen wijzigen. 

Hoe ziet dat er uit? 

Het om de volgende plannen. De bedragen gelden steeds per persoon. Voor 
fiscaal partners geldt voor hen samen het dubbele bedrag. 

         De algemene vrijstelling in box 3 – het heffingvrije vermogen – gaat 
naar verwachting in 2017 omhoog van afgerond € 21.000 nu, naar € 
25.000. Deze stijging zorgt ervoor dat een groter deel van het vermogen 
buiten de heffing blijft. Daar profiteren alle mensen met meer dan circa € 
21.000 aan vermogen in box 3 van. 

         Boven € 25.000 aan vermogen in box 3 gelden straks verschillende 
rendementspercentages. Tot € 125.000 (dus over de eerste € 100.000 
boven de vrijstelling van € 25.000) gaat het rendementspercentage in 
2017 omlaag van 4% naar 2,9%. Dit laatste percentage verandert 
jaarlijks omdat het is gebaseerd op de rentestanden in de afgelopen 5 
jaar. 

         Voor zover het vermogen meer is dan € 125.000, maar niet meer dan € 
1.025.000, gaat het rendementspercentage omhoog van 4% naar 4,7%. 
Dit percentage is gebaseerd op zowel de gemiddelde rentestanden als op 
het rendement dat is behaald met een representatief mandje aandelen. 

         Voor zover het vermogen meer bedraagt dan € 1.025.000 gaat het 
rendementspercentage naar 5,5%, de miljonairstaks. 

         Het belastingtarief voor box 3 blijft 30%. Nu moeten belastingplichtigen 
jaarlijks per saldo 1,2% (30% x 4%) over hun vermogen in box 3 

 



 

betalen. In plaats daarvan zijn in 2017 de percentages 
volgens de plannen respectievelijk: 0,87% (30% x 
2,9%), 1,41% (30% x 4,7%) en 1,65% (30% x 5,5%). 

5 gedachten 

1.   De regering gaat blijkbaar ervan uit dat mensen met 
meer vermogen een hoger rendement behalen dan 
kleine spaarders aan rente krijgen. Daarop is inmiddels 
kritiek geuit. Er schijnt namelijk nauwelijks een verband 
te zijn tussen rijkdom en rendement. 

2.   Vermogende particulieren die hun privébezittingen in 
box 3 plaatsen, gaan boven circa € 300.000 (partners: circa € 600.000) 
aan vermogen in box 3 meer inkomstenbelasting betalen over hun 
vermogen in box 3 dan nu. Hoe gaan zij hierop reageren? 

3.   Bovengenoemde nieuwe rendementspercentages sluiten in veel situaties 
beter aan dan nu bij het werkelijk behaalde rendement. Maar het lage 
rendementspercentage van 2,9% is nog steeds veel hoger dan het 
werkelijke rendement dat spaarders kunnen maken. 

4.   Dragen deze aanpassingen bij aan een eenvoudiger belastingstelsel? Het 
verhogen van het heffingsvrije vermogen zorgt er wel voor dat meer 
mensen dan nu straks helemaal geen inkomstenbelasting over hun 
vermogen in box 3 betalen. In zoverre wordt het voor hen eenvoudiger. 

5.   De roep om een tegenbewijsregeling wordt mogelijk sterker. Het 
veronderstelde rendement zal in bepaalde situaties namelijk nog steeds 
afwijken van het werkelijk behaalde rendement. Met een 
tegenbewijsregeling kan de belasting uiteindelijk worden berekend over 
het werkelijk behaalde (lagere) rendement. 

Eerste Kamer: meerderheid nodig 

Voor de definitieve plannen moeten we toch eerst Prinsjesdag afwachten. Het 
is vervolgens de vraag of de plannen op een meerderheid kunnen rekenen in 
de Eerste Kamer. Het kabinet Rutte-II van VVD en PvdA heeft daar namelijk 
slechts 21 van de 75 zetels. Tussen Prinsjesdag en de stemming in de Eerste 
Kamer over de belastingplannen – in december a.s. – zal duidelijker worden 
hoe box 3 er uiteindelijk uit komt te zien. 

Meer discussie over de ontwikkelingen 
rond box 3 

Hierboven staan de hoofdlijnen van de plannen zoals we die in de media 
hebben gelezen. Omdat deze ontwikkelingen grote praktische gevolgen 
hebben, zullen binnenkort veel meer publicaties verschijnen over de 
ontwikkelingen rond box 3. De discussies hierover zijn nog maar aan het 
begin. 

 

 

 


