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Er komt een nieuwe massaalbezwaarprocedure voor mensen die achter het net visten bij de compensatie box 3. 
Zo wil staatssecretaris Van Rij voor Fiscaliteit overbelasting van de Belastingdienst en rechtbanken voorkomen. 
Van Rij geeft belastingbetalers weinig kans dat zij alsnog geld terugkrijgen. 
Staatssecretaris Marnix van Rij voor Fiscaliteit en Belastingdienst maakt een nieuwe massaalbezwaarprocedure 
tegen de oude vermogenstaks mogelijk. Zo hoopt hij overbelasting van de Belastingdienst en rechtbanken te 
voorkomen door mensen die alsnog compensatie eisen. Van Rij verwacht echter niet dat meer mensen te veel  
betaalde belasting in box 3 terug gaan krijgen. 
 
'Niemand is erbij gebaat dat de Belastingdienst ondergesneeuwd raakt door duizenden verzoeken tot 
belastingvermindering', zei Van Rij vrijdag na afloop van de ministerraad. 'Wij begrijpen ook dat mensen zich in 
een rechtsgevoel gekrenkt voelen en toch nog één keer naar de rechter willen.' Mocht de staat onverhoopt toch 
verliezen, dan kan dit de schatkist nog eens €4,1 mlrd kosten. 
 
Actie Consumentenbond 
 
Dat Van Rij alsnog met een nieuwe proceduremogelijkheid komt, komt mede door acties van de Bond voor 
Belastingbetalers en de Consumentenbond. Die vinden dat alle spaarders die in de jaren 2017-2020 te veel 
vermogensbelasting hebben betaald, geld moeten terugkrijgen. Ook degenen die geen bezwaar maakten tegen 
hun belastingaanslag. 
 
Eind vorig jaar besloot de Hoge Raad, ook in een massaalbezwaarprocedure, dat de 
vermogensrendementsheffing in box 3, zoals die sinds 2017 werd uitgevoerd, onrechtmatig is. En dat wie daar 
tijdig bezwaar tegen maakte recht had op compensatie van te veel betaalde belasting. Circa 40.000 mensen 
kregen deze zomer geld terug. Alle belastingplichtigen in box 3 betalen daarnaast geen belasting over hun 
spaargeld in 2021 en 2022. Bij elkaar kost dat de schatkist €2,8 mrd. 
 
Druk uit Tweede Kamer 
 
Maar wie niet op tijd bezwaar maakte, kreeg niets terug. Ondanks druk uit de Tweede Kamer om ook niet-
bezwaarmakers te compenseren, besloot het kabinet op Prinsjesdag dat niet te doen. Nog eens miljarden 
uitkeren, waarvan de helft terecht zou komen bij mensen met meer dan €200.000 vermogen, in tijden van hoge 
energieprijzen, inflatie en de oorlog in Oekraïne vond de coalitie onverantwoord. 
Niet-bezwaarmakers konden nog wel tot eind dit jaar een verzoek indienen voor een ambtshalve vermindering, 
een soort fiscaal gratieverzoek. Maar, zo zei Van Rij tegenover het FD: 'Wij zullen die afwijzen.' Sinds de 
Consumentenbond en de Bond voor Belastingbetalers vermogenden opriepen en masse een verzoek om 
ambtshalve vermindering in te dienen, wordt de Belastingdienst ermee overstelpt. 
 
Honderdduizenden rechtszaken 
 
Als spaarders vervolgens de afwijzing van zo'n fiscaal gratieverzoek aanvechten bij de rechter, kan dat in het 
slechtste geval uitdraaien op honderdduizenden rechtszaken. Dat wil het kabinet met de nieuwe 
massaalbezwaarprocedure, waar een wetswijziging voor nodig is, voorkomen. 'We willen een ordentelijke 
rechtsgang', zegt Van Rij. 
 
Hij heeft daar donderdag uitvoerig over gesproken met de Bond voor Belastingbetalers, de Consumentenbond 
en beroepsorganisaties. De belangenorganisaties selecteren samen met Financiën een of meer zaken om aan de 
belastingrechter voor te leggen. Andere belastingbetalers hoeven niets meer te doen, want de uitkomst van de 



 
nieuwe procedure wordt algemeen bindend. Dat is anders dan bij de oorspronkelijke massaalbezwaarprocedure 
tegen box 3. 
Dit keer zullen ook zij die niet zelf in actie komen profiteren als de rechter in het voordeel van de 
vermogensbelastingbetalers beslist. Financiën gaat er echter van uit dat het zover niet komt. Daarbij baseert het 
ministerie zich opnieuw op een arrest van de Hoge Raad. De hoogste belastingrechter verwierp afgelopen mei al 
een verzoek van een niet-bezwaarmaker om ambtshalve vermindering. 'Wij zijn niet over één nacht ijs gegaan 
bij dit besluit', aldus Van Rij. 
 
Lees het volledige artikel: 
https://fd.nl/politiek/1457031/van-rij-spaarders-mogen-nieuwe-massale-procedure-tegen-vermogenstaks 


