
Update
Prinsjesdag 2022

en andere actualiteiten

Eric Hoepelman 

1

Pakket Belastingplan 2023

1. Belastingplan 2023 (36202) 

2. Wet rechtsherstel box 3 (36203) 

3. Overbruggingswet box 3 (36204) 

4. Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de 
invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (36205) 

5. Wet minimum CO2-prijs industrie (36206)

6. Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen (36207) 

7. Wet tijdelijke intensivering kindgebonden budget en afschaffen 
inkomensondersteuning AOW’ers (36208) 
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/36202
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/36203
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/36204
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/36205
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/36206
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/36207
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/36208


Pietluttig foutje
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Doelstelling
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Doelstelling
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Doelstelling
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Box 1
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Onbelaste reiskostenvergoeding

Van € 0,19 naar € 0,21/km

● In 2006 van € 0,18 naar € 0,19
● In 2023 van € 0,19 naar € 0,21
● In 2024 van € 0,21 naar € 0,22

● Voor werknemers, ondernemers en resultaatgenieters
○ ook voor: zorgkostenaftrek (ziekenbezoek), weekenduitgaven gehandicapten en vrijwilligers 

vergoeding
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Zelfstandigenaftrek

● startersaftrek blijft ongewijzigd: € 2.123.
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Jaar zelfstandigenaftrek
2022 € 6.310
2023 € 5.030
2024 € 3.750
2025 € 2.470
2026 € 1.200
2027 €    900

Uitfaseren oudedagsreserve ((F)OR)
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Overgangsrecht (F)OR
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Gebruikelijk loon dga

2022

Het in aanmerking te nemen loon van een dga bedraagt in beginsel het hoogste van: 

a. 75% × loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (doelmatigheidsmarge)
b. het hoogste loon van de overige werknemers van het lichaam of met het lichaam 

verbonden lichamen
c. € 48.000

De regel onder (a) houdt in dat loon van een dga 25% lager mag worden gesteld dan het 
loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking (doelmatigheidsmarge). 
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100%

niet

2023



Oudedagsverplichting

● AOW-gerechtigden kunnen ook na ingang van de uitkeringstermijnen (later dan 
5 jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd) de ODV omzetten in lijfrenteproduct
○ terugwerkende kracht naar 1/4/2017
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Box 1: twee schijven?

Tarief grondslagverminderende posten:

● 36,93% (= voettarief)
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geb. < 1/1/1946 (=AOW-er) geb. ≥ 1/1/1946

Box 1: IB/PVV > ≤ > ≤ AOW ANW Wlz IB Σ IB/PVV

eerste schijf € 0 € 38.703 € 0 € 37.149 17,90% 0,10% 9,65% 9,28% 36,93%

tweede schijf € 38.703 € 73.031 € 37.149 € 73.031 36,93% 36,93%

derde schijf € 73.031 € 73.031 49,50% 49,50%



Middeling

● 2023 afgeschaft
● 2022-2024 is het laatste tijdvak waarover middeling mogelijk is (art. 10a.28 Wet 

IB 2001)
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Box 2
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Box 2: twee schijven
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2022 2023 2024
tot € 67.000

26,9% 26,9%
24,5%

boven € 67.000 31%

Box 2
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2022 2023 2024

tot € 67.000
26,9% 26,9%

24,5%

boven € 67.000 31%



Box 2: anticiperen op tariefsaanpassing 2024
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Raad van State:

2022 2023 2024
tot € 67.000

26,9% 26,9%
24,5%

boven € 67.000 31%

Regering:

Box 2

Fiscaal partners:

● gemeenschappelijk inkomensbestanddeel
○ hoe lang nog ? 

Belastingkorting wegens verlies bij einde aanmerkelijk (art. 4.53 Wet IB 2001)

● van 26,9% (2022) naar ‘basistarief’ 24,5% (2024)
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Verandering Vpb

● verlagen schijfgrens van € 395.000 naar € 200.000
● verhogen belastingtarief eerste schijf van 15% naar 19%

 

 

winst 2022 2023
eerste schijf 15% 19%
schijflengte € 395.000 € 200.000

tweede schijf 25,8% 25,8%

Vennootschapsbelasting
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Effectieve belastingdruk (vpb + ab)
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Effectieve belastingdruk (vpb + ab)
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Excessief lenen

● maximumgrens: € 500.000 ➜ € 700.000
○ leningstand 31/12/2023

● 13/9/2022 aangenomen door Tweede Kamer
● nu in behandeling bij Eerste Kamer

● bij aanmerkelijkbelanghouder die meer dan 
€ 700.000 leent van de vennootschap, wordt 
het meerdere belast als inkomen uit AB
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Excessief lenen

Artikel 4.13. Reguliere voordelen

1.  Tot de reguliere voordelen bedoeld in artikel 4.12, onderdeel a, behoren:

(...)

f. het bovenmatige deel van schulden die de belastingplichtige, zijn partner of de belastingplichtige tezamen met zijn partner rechtens 
dan wel in feite direct of indirect heeft bij vennootschappen waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft (het fictief 
reguliere voordeel), waarbij onder schulden wordt verstaan: alle civielrechtelijke schuldverhoudingen en verplichtingen. 

Artikel 4.14a. Fictief regulier voordeel

1.  Als het bovenmatige deel van schulden, bedoeld in artikel 4.13, eerste lid, onderdeel f, wordt in aanmerking genomen:

a.  als positief bedrag: de totale som van die schulden voor zover deze het maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, overschrijdt;

(...)

2.  Het maximumbedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 700.000, (...)
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Wat als:
lening omzetten in 

commanditaire participatie …



Box 3
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Leegwaarderatio

● aanpassing voor zowel IB als Successiewet
● niet langer bij 

○ verhuur voor bepaalde tijd
■ woning: 2 jaar
■ kamer: 5 jaar

○ verhuur aan gelieerde partijen
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Box 3
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Box 3
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Box 3
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2022 2023 2024 2025
IB 31% 32% 33% 34%
heffingvrij vermogen € 50.650 € 57.000

Raad van State:

Box 3 herstel

“Kerstarrest” (Hoge Raad 24/12/2021, ECLI:NL:HR:2021:1963) 

● box 3 heffing kan in strijd zijn met Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).
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verleden heden toekomst
2017 - 2022 2023 - 2025 2026 -

Wet rechtsherstel box 3 (en 
Beleidsbesluit rechtsherstel box 3) Overbruggingswet box 3

nieuw box 3-stelsel 
o.b.v. werkelijk rendement 

(vermogensaanwasbelasting)

Art. 1 Wet rechtsherstel box 3

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2021:1963


Vermogenscategorieën

● banktegoed 
○ een (recht van vruchtgebruik van een) deposito als bedoeld in artikel 1:1 Wft en daarmee naar aard en strekking 

overeenkomende buitenlandse deposito’s;
○ contant geld

● overige bezittingen

● schuld 
○ verplichting
○ een genotsrecht van een schuld waarvan de genotsgerechtigde de rente moet voldoen

● heffingvrije vermogen
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Rendement vermogenscategorie

● rendementspercentage           
na afloop vastgesteld

● gemiddelde maandelijkse 
rentepercentage op deposito’s 
van huishoudens met een 
opzegtermijn van maximaal 
drie maanden
○ van het lopende kalenderjaar
○ januari t/m november, waarbij  

november dubbel telt
○ zoals gepubliceerd door De 

Nederlandsche Bank
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● rendementspercentage  
voorafgaand vastgesteld

● langetermijnrendement van:
○ 53% × onroerende zaken + 
○ 33% × aandelen + 
○ 14% × obligaties

● rendementspercentage           
na afloop vastgesteld

● gemiddelde maandelijkse 
rente over het totale 
uitstaande bedrag aan 
woninghypotheken van 
huishoudens 
○ van het lopende kalenderjaar
○ januari t/m november van het 

kalenderjaar, waarbij de maand 
november dubbel wordt geteld

○ zoals gepubliceerd door DNB

banktegoed overige bezittingen schuld



Rendement vermogenscategorie
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banktegoeden
overige 

bezittingen
schulden

2017 0,25% 5,39% 3,43%
2018 0,12% 5,38% 3,20%
2019 0,08% 5,59% 3,00%
2020 0,04% 5,28% 2,74%
2021 0,01% 5,69% 2,46%
2022 n.t.b. 5,53% n.t.b.
2023 n.t.b. 6,17% n.t.b.

Box 3: berekening

1. Het vermogen van een belastingplichtige wordt gesplitst in drie 
vermogenscategorieën:
a. banktegoeden en cash;
b. alle overige bezittingen (vastgoed, aandelen, obligaties, vorderingen, crypto, enz.); en
c. schulden

2. Vervolgens wordt per vermogenscategorie een fictief rendement berekend
3. Daarna wordt het nieuwe rendementspercentage over het gehele vermogen 

berekend: het opnieuw berekend forfaitair rendement gedeeld door de 
rendementsgrondslag (d.w.z. voor aftrek van het heffingvrij vermogen)

4. Tenslotte wordt het uiteindelijk belaste box 3-voordeel berekend door het 
nieuwe rendementspercentage te vermenigvuldigen met de heffingsgrondslag 
(d.w.z. na aftrek van het heffingvrij vermogen)
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Box 3: berekening
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banktegoeden € 100.000 ×   0,01%   = € 10
overige bezittingen € 200.000 ×   6,17%   = € 12.340
schulden -€ 100.000 ×   2,46%   = -€ 2.460

€ 200.000 ⇆   4,945%   ⇆ € 9.890
heffingvrij vermogen -€ 57.000
belast vermogen € 143.000 ×   4,945%   = € 7.071

32% (2023)
€ 2.262
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https://www.belastingdienst.nl/
wps/wcm/connect/nl/box-3/con
tent/hulpmiddel-box-3-inkomen 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/box-3/content/hulpmiddel-box-3-inkomen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/box-3/content/hulpmiddel-box-3-inkomen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/box-3/content/hulpmiddel-box-3-inkomen


Peildatumarbitrage

Vóór 1 oktober of ná 31 maart

Niet-fiscale overwegingen

42

Wat als belastingplichtige (gedurende 
drie maanden plus één dag)

- grote lening aangaat (aftrekbaar 
tegen 2,46%) en

- dit op een bankrekening zet 
(belast tegen 0,01%)?

Is de beleggingsverwachting dat 
beurskoersen vlak voor de 
jaarwisseling tijdelijk dalen een 
voldoende zakelijke overweging?

Box 3

● Is schending EVRM opgelost voor
○ categorie ‘overige bezittingen’?
○ doelmatigheidsdrempel schulden?

● Wat rechtvaardigt het verschil in belastingheffing tussen
○ meerjarig bankdeposito (0% IB)
○ obligatiebelegging (1,97% IB)

● Wat te doen met synthetische aandelen, bestaande uit:
○ een groot banktegoed, en
○ combinatie van derivaten (met lage waarde)
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Beleggen in box 2 of box 3 ?
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Sneak preview 2026 
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vermogens-
winst-

belasting

vermogens-
aanwas-
belasting

reguliere inkomsten (zoals rente, dividend en huur) ✅ ✅
gerealiseerde waardeontwikkeling (verkoopprijs - verkrijgingsprijs) ✅ ✅
ongerealiseerde waardeontwikkeling (waardestijging of -daling) - ✅



Sneak preview 2026
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Brief staatssecretaris van Financiën, 29/9/2022:

Vergelijking
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vermogens-
winst-

belasting

vermogens-
aanwas-
belasting

De waardemutatie over de periode van bezit 
wordt belast in het jaar van verkoop.

Jaarlijks wordt de (nog niet als inkomen 
gerealiseerde) waardemutatie belast, optellend 
tot de waardemutatie over de periode van bezit.

Pluspunten ● Sluit aan bij realisatiebeginsel.
● Liquiditeitsvoordeel voor burgers ten 

opzichte van huidige box 3-stelsel en een 
vermogensaanwasbelasting.

● Weinig economisch verstorend.
● Belastingdienst kan de aangifte grotendeels 

voorinvullen.

Minpunten ● Groot eenmalig nadeel voor de schatkist.
● Lock-in-effect (fiscale prikkel om bij 

waardestijging de verkoop uit te stellen) met 
grotere kans op constructies en 
belastingontduiking.

● Belastingplichtige moet bij verkoop van box 
3-bezittingen zelf de aankoopwaarde en de 
gemaakte kosten aanleveren.

● Betalen over niet-gerealiseerd inkomen kan 
stuiten op onbegrip van de burger en leidt 
tot liquiditeitsprobleem voor kleine 
minderheid.

● Er is meer belang bij instrumenten zoals 
verliesverrekening.

● Mogelijk ingewikkeld voor onroerende 
zaken.



Planning
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Persoonsgebonden aftrek
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Giften

De periodieke giftenaftrek voor giften aan ANBI’s wordt afgetopt tot € 250.000 per 
huishouden per jaar
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Heffingskortingen
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Heffingskortingen

Algemene heffingskorting

● maximaal € 2.888 en vanaf € 21.317 bouwt deze korting af
● 2022: afbouw op basis van box 1-inkomen
● 2025: afbouw op basis van box 1-, 2- en 3-inkomen (verzamelinkomen) 
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Heffingskortingen

Arbeidskorting

● verhoogd naar maximaal € 5.052 (2023)
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Heffingskortingen

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

● afgeschaft, behalve voor ouders met kind van vóór 2025 (dus t/m 2036)
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Schenk- en erfbelasting
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‘Jubelton’

De schenkingsvrijstelling eigen woning wordt verlaagd van € 106.671 (2022) naar:

● € 28.947 per 1 januari 2023 
● €          0 per 1 januari 2024 (afgeschaft)

De huidige spreidingsmogelijkheid - het in een jaar onbenutte deel van de jubelton 
mag in de volgende twee jaar nog worden benut - gaat vervallen voor schenkingen 
voor de eigen woning die voor het eerst in 2023 worden gedaan en de 
spreidingsmogelijkheid voor schenkingen voor de eigen woning die in 2022 zijn 
gedaan, te beperken tot twee jaar. Dit laatste betekent concreet dat een bij een 
schenking in 2022 onbenut gebleven deel van de vrijstelling van € 106.671 nog kan 
worden benut bij een schenking in 2023, maar niet meer voor een schenking in 
2024.
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Overdrachtsbelasting
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Overdrachtsbelasting
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2022 2023
woning (hoofdverblijf) 2% 2%
overige onroerende zaken 8% 10,4%
startersvrijstelling € 400.000 € 440.000

Minimumloon & -uitkering & studiebeurs
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Minimumloon | AOW | studiebeurs

● Stijging met 10,15%
○ reguliere indexatie + verhoging van 8,05% 

● Ook AOW

● Verhoging van de beurs voor uitwonende studenten met ongeveer € 165
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Toeslagen
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Toeslagen

● Verhoging van de maximale zorgtoeslag in 2023 met € 412 (eenmalig)
● Vervroeging van de inkomensafhankelijke huurverlaging naar 1 juli 2023
● Structurele verhoging van de maximale huurtoeslag met maximaal € 16,94 per 

maand
● Verhoging van het kindgebonden budget.
● Verhoging van het vergoedingspercentage van de kinderopvangtoeslag per 

2025 naar 96%
○ De kinderopvangtoeslag wordt in de toekomst vervangen door een vergoeding van de 

kinderopvang voor werkende ouders, die direct wordt uitgekeerd aan kinderopvanginstellingen. 
Ouders betalen nog een kleine eigen bijdrage. Oorspronkelijk was per 2025 een vergoeding van 
95 procent voorgesteld, dit wordt nu 96 procent.
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Bruggetje 
naar estate planning
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Beleggingsleer en aanmerkelijk belang

2.  Wie is hoeveel IB verschuldigd over het vervreemdingsvoordeel?

2012
● Ad richtte een BV op. Hij werd enig aandeelhouder. 
● Ad stortte € 20.000 op de aandelen. Ad leende deze € 20.000 bij een bank.

2022
● Echtgenoot Bea lost de lening van € 20.000 af, uit privévermogen. De aandelen 

zijn op dat moment € 820.000 waard.
● Ondertussen verkeren Ad en Bea in echtscheiding. De aandelen worden 

verkocht voor € 820.000. 

1.  Hoe groot is de vergoedingsvordering van Bea op Ad?
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Tweede Kamer

Tweede Kamer, 

vergaderjaar 2016 - 2017, 

33987, nr. 29, blz. 10. 
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Eerste Kamer

Eerste Kamer, vergaderjaar 

2016 - 2017, 33987, nr. G, 

blz. 11 en 12. 
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Belastinglatentie als waardedrukkende factor

● man overlijdt (in 2009)
● € 4.500.000 AB-aandelen
● huwelijksvoorwaarden met finaal verrekenbeding
● testament: quasi wettelijke verdeling, 1% voor echtgenoot

● Hoeveel bedraagt de belastinglatentie als waardedrukkende factor bij de 
waardering van de aandelen?
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Hoge Raad 22 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:583

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2022:583


Beleggingsleer en echtscheidingsplanning

● Man en vrouw zijn geregistreerd partners

● 2011: koop echtelijke woning € 275.000, waarvoor (ook) € 72.000 geleend bij 

ouders man

● november 2020: zijn ouders schenken hem € 72.000, door middel van een 

kwijtschelding, voorzien van een uitsluitingsclausule
○ schenking is belastingvrij omdat vrouw <40 jaar was ten tijde van de schenking

● december 2020: vrouw dient verzoekschrift tot ontbinding in bij rechtbank
○ woningwaarde € 450.000

Heeft de man recht op een vergoeding? Zo ja, hoeveel bedraagt deze?
68

Man heeft vergoedingsrecht (op gemeenschap) van: 

             € 72.000 (schenking)                       
€ 275.000 (aanschafwaarde woning)

× € 450.000 (taxatiewaarde woning) = € 117.818

Rechtbank Noord-Holland 12 april 2022, 
ECLI:NL:RBNHO:2022:3203

Dank !
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