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18-09-2019 | Door Bernd Heijnen, Kees van Oostwaard en 

Martijn Ras, allen werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT Verzeke-

ringen 

 

Kabinet Rutte 3 beleeft haar tweede Prinsjesdag. En ook dit jaar lagen de stuk-

ken die onder embargo aan de Kamerleden waren verstrekt, korte tijd later ‘op 

straat’. 

De koning besteedde in zijn troonrede aandacht aan het feit dat het op Prins-

jesdag precies 75 jaar geleden was dat operatie Market Garden begon en 

daarmee de start van de bevrijding van ons land. Via 75 jaar vrijheid, democra-

tie en een sterke rechtsstaat komt hij uit bij het hart van het regeerakkoord met 

de ambitie te bouwen aan een samenleving waarin mensen zich zeker voelen 

en vertrouwen in de toekomst (kunnen) hebben. En dat gebouwd moet worden 

aan een sterk Nederland. De koning noemt daarbij onder meer het pensioen-

akkoord en de woningmarkt.  

Zoals gebruikelijk geven we in dit artikel een overzicht van de relevante voor-

stellen voor financiële producten op het terrein van oudedagsvoorzieningen, 

levensverzekeringen, sparen en beleggen, en de eigen woning. 

 

 

 

 
 
Algemeen 

Kernboodschap 

Het kabinet geeft aan dat de welvaart er in Nederland goed voorstaat, maar ook dat 

welvaart in de toekomst nu ook om onderhoud vraagt. Vandaar dat de kernbood-

schap van het kabinet Rutte 3 in de Miljoenennota ‘Werken aan welvaart’ is1.  

Dit jaar bestaat het pakket Belastingplan uit zes verschillende wetsvoorstellen2.  

 

Tarieven belastingschijven en maatregelen heffingskortingen3  

Het gaat nog steeds goed met Nederland. Dat is te zien aan de aanhoudende groei-

ende economie, de werkgelegenheid en de overheidsfinanciën.  

 

 

 

                                                        
1 Kamerstukken TK, nr. 35 300 
2 Naast het wetsvoorstel Belastingplan 2020 zijn dat de wetsvoorstellen Overige fiscale maatregelen 

2020, Wet bronbelasting 2020, Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord; Wet afschaffing fiscale 
aftrek scholingsuitgaven; en Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handels-
verkeer tussen lidstaten. We besteden alleen aandacht aan het Belastingplan 2020 en de Overige 
fiscale maatregelen 2020 
3 Wetsvoorstel Belastingplan 2020 

Werken aan welvaart 
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Gezien deze economische voorspoed is het kabinet, net als in het Belastingplan en 

het regeerakkoord van het vorige jaar, ook dit jaar voornemens om de burgers hier-

van mee te laten profiteren. De maatregelen van dit jaar zijn vooral bedoeld om de 

koopkracht te verbeteren. 

 

Tarieven box 1 en heffingskortingen 

Hoewel vorig jaar nog het plan was om de vlaktaks pas in 2021 te introduceren 

wordt in het Belastingplan 2020 het voorstel gedaan om de vlaktaks al komend jaar 

te realiseren, dus een jaar eerder dan gepland. De vlaktaks bestaat effectief uit 

slechts twee tarieven in box 1 die de tarieftabel reduceren tot slechts twee schijven. 

Hierbij is rekening gehouden met de premies voor volksverzekeringen. Een schijf 

met een tarief van 37,35% voor het inkomen tot € 68.507 en een schijf vanaf  

€ 68.507 met een tarief van 49,50%.  

 

Tarieftabel 2020 (voor personen die de AOW- leeftijd nog niet hebben bereikt) 

Belastbaar 
inkomen 
meer dan 

Maar niet 
meer dan 

Belasting-
tarief 

Tarief 
premie 
volks-
verzeke-
ringen 

Totaal 
belasting-
tarief 

Heffing over 
totaal van de 
schijven 

- € 20.711 9,70% 27,65% 37,35% € 7.735 

€ 20.711 € 34.712 9,70% 27,65% 37,35% € 12.964 

€ 34.712 € 68.507 37,35%  37,35% € 25.587 

€ 68.507  49,50%  49,50%  

 

Voor de laagste inkomens zijn de heffingskortingen verhoogd. Dat geldt met name 

voor de arbeidskorting die werken moet stimuleren. Verder zijn voor ouderen de 

ouderenkortingen iets verhoogd. Zie onderstaande tabel voor de bedragen. 

 

 

 

Heffingskortingen  2019 2020 

Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd € 2.477 € 2.711 

Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd  € 1.268 € 1.413 

Afbouwpercentage algemene heffingskorting 5,147% 5,672% 

Minimum algemene heffingskorting  € 0 € 0 

Maximum arbeidskorting  € 3.399 € 3.819 

Afbouwpercentage arbeidskorting  6,00% 6,00% 

Minimum arbeidskorting  € 0 € 0 

Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting € 2.835 € 2.881 

Jonggehandicaptenkorting  € 737 € 749 

Ouderenkorting (lagere inkomens) € 1.596 € 1.622 

Ouderenkorting (afbouwpunt) € 36.783 € 37.372 

Ouderenkorting (hogere inkomens) Afbouw -15% Afbouw -15% 

Alleenstaande ouderenkorting  € 429 € 436 

 

Ondanks de gewijzigde plannen voor de tarieven en de daarmee vervroegde invoe-

ring van de vlaktaks is het maximale aftrektarief, dat voor grondslagverminderende 

aftrekposten geldt en zoals opgenomen in het Belastingplan 2019, ongewijzigd ge-

bleven (46% voor 2020). 

Om het fiscaal verschil tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen is, naast 

onder andere de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), in dit Belastingplan een start 

gemaakt om de zelfstandigenaftrek langzaam af te bouwen met € 250 per jaar tot 

uiteindelijk € 5.000 overblijft in 2028. Daartegenover staat een verhoging van de 

arbeidskorting zodat zelfstandigen er (in de meeste gevallen) niet op achteruit gaan. 

 

Ons commentaar 

In de memorie van toelichting van Belastingplan 2020 wordt gesproken over het 

laten toenemen van de koopkracht van vooral lagere inkomens.  
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Hoewel het klopt dat lagere inkomens een toename zien in de maximale heffingskor-

tingen zoals de arbeidskorting, stijgt het tarief in box 1 (van 36,65% in 2019 naar 

37,35% in 2020) voor de allerlaagste inkomens (tot € 20.711) waardoor wijzigingen 

in de heffingskortingen gedeeltelijk teniet wordt gedaan. De echte winnaars met 

betrekking tot deze maatregelen lijken de belastingplichtigen met topinkomens van 

boven € 68.507. Zij zien het toptarief dalen van 51,75% naar 49,50%. De groep be-

lastingplichtigen met een inkomen tussen de € 20.711 en € 68.507 zien het tarief 

(over dat deel) licht dalen van 38,10% in 2019 naar 37,35% in 2020.  

Opvallend is de vervroegde invoering van de vlaktaks. Het is duidelijk dat het kabinet 

hiermee een belastingverlaging voor de middenklasse wil geven. 

 

 
Pensioen  

Principeakkoord pensioen 

In het op 5 juni 2019 gesloten principeakkoord pensioen is een ambitieus pakket aan 

maatregelen opgenomen om het pensioenstelsel te vernieuwen. Daarin is onder 

meer opgenomen dat het van belang is dat het pensioen transparanter wordt voor 

deelnemers en dat de herverdeling via de zogenoemde doorsneesystematiek ver-

dwijnt, zodat iedereen op elk moment de pensioenopbouw krijgt die past bij de pre-

mie die voor hem of haar is ingelegd. Ook moeten meer keuzemogelijkheden wor-

den geïntroduceerd. Tegelijkertijd dienen de sterke elementen van het pensioenstel-

sel te worden behouden: verplichte pensioenopbouw, collectieve uitvoering en risi-

codeling. Naast de hervorming van de tweede pijler hebben kabinet en sociale part-

ners afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat werkenden in Nederland 

gezond de eindstreep halen. Denk daarbij aan afspraken over duurzame inzetbaar-

heid, vervroegde uittreding en een minder snel stijgende AOW-leeftijd. Budgettair is 

de beraming in de Miljoenennota dat het kabinet volgend jaar € 399 miljoen kwijt is 

aan de gevolgen van het principeakkoord pensioen en dit loopt op naar € 1 miljard in 

2022. 

 

Ons commentaar 

Voorafgaand aan Prinsjesdag was reeds bekend dat er niet veel nieuws over het 

principeakkoord pensioen te melden zou zijn. Het kabinet herhaalt in de Miljoenen-

nota (een deel van) de in het principeakkoord opgenomen ‘afspraken’ die richting 

moeten geven en nader dienen te worden uitgewerkt door de Stuurgroep om uitein-

delijk te komen tot een definitief pensioenakkoord (in de komende twee jaar). De 

hierboven laatst genoemde afspraak (temporisering AOW) is al wettelijk geregeld. 

Daarnaast is het kabinet nu bezig met een voorstel om mensen bij pensionering een 

deel van hun pensioenvermogen als bedrag ineens op te laten nemen. 

 

Lijfrente 
Saldolijfrente 

Bij de invoering van de Wet IB 2001 is in de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 

2001 overgangsrecht opgenomen voor de lijfrenten die op dat moment bestonden. 

Voor lijfrenten waarvan de premies geheel of gedeeltelijk niet aftrekbaar waren - 

saldolijfrenten - eindigt het overgangsrecht met ingang van 1 januari 2021. Daaraan 

voorafgaand moet worden afgerekend in combinatie met een daaraan voorafgaande 

afrekenverplichting. 

Voorstel is om voor bepaalde saldolijfrenten (en een specifieke groep buitenlandse 

pensioenen) het overgangsrecht niet af te schaffen. De afrekenverplichting wordt nu 

beperkt tot de groep ‘oude saldolijfrenten waarmee belastingheffing langdurig kan 

worden uitgesteld’. In de genoemde Invoeringswet is vastgelegd dat het overgangs-

recht voor saldolijfrenten na 20 jaar eindigt. Hiermee werd een in het verleden re-

gelmatig voorkomende vorm van tax planning begrensd. Bijkomend aspect is dat bij 

saldolijfrenten in eigen beheer de winst (en dus de verschuldigde vennootschapsbe-

lasting) wordt verlaagd. 

Zodra het overgangsrecht is geëindigd, verhuizen saldolijfrenten naar box 3. Ter 

voorkoming van het verlies van de box 1-claim over het saldo is in de Invoeringswet 

een afrekenverplichting per 31 december 2020 opgenomen.  
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Voor het deel van de saldolijfrente waarvoor de premies niet aftrekbaar waren op 31 

december 2020 moet in box 1 belasting worden betaald over de waarde van (dit deel 

van) de saldolijfrente verminderd met het totaalbedrag van de betaalde maar niet-

afgetrokken premies. Daarbij is niet relevant of op dat moment geld wordt ontvangen 

uit de saldolijfrente. Op verzoek mag worden afgerekend tegen een tarief van 45%. 

Onder het begrip saldolijfrenten vallen de lijfrenten waarvan de premies helemaal 

niet aftrekbaar waren (de zogenoemde zuivere saldolijfrenten), maar ook lijfrenten 

waarvan de premies deels wel en deels niet in aftrek konden worden gebracht (de 

zogenoemde hybride saldolijfrenten). Hybride saldolijfrenten zijn lijfrenten die qua 

vormgeving voor premieaftrek in aanmerking kwamen, maar waarbij de premies niet 

geheel in aftrek konden worden gebracht. 

Handhaving van het overgangsrecht zoals opgenomen in de Invoeringswet kan ertoe 

leiden dat na afrekening de verzekering gesplitst moet worden in een deel dat in box 

1 blijft en een deel dat naar box 3 gaat. Een dergelijke box-splitsing is zowel voor de 

Belastingdienst als verzekeraars bewerkelijk. Het kabinet is tot de conclusie geko-

men dat de afrekenverplichting per 31 december 2020 alleen voor zuivere saldolijf-

renten wenselijk is. Bij de zogenoemde hybride saldolijfrenten is in de regel sprake 

van reële oudedagsvoorzieningen. De Invoeringswet wordt dan ook aangepast voor 

de hybride saldolijfrenten en daarvoor geldt dan geen afrekenverplichting per 31 

december 2020. 

Voor wat betreft de buitenlandse pensioenen waarop de Invoeringswet momenteel 

ook van toepassing is, gaat het om pensioenen die in de opbouwfase niet aan de 

Nederlandse fiscale maatstaven uit de loonbelasting voldoen. Maar deze toezeggin-

gen worden op grond van de belastingwetgeving van het andere land of door de 

internationale organisatie als (gefaciliteerde) pensioenregeling voor de werknemers 

beschouwd. Voor deze groep pensioenen was de afrekenverplichting niet bedoeld 

en komt alsnog te vervallen. 

Het voorstel leidt tot een vereenvoudiging voor de uitvoering door de Belastingdienst 

en tevens wordt een vermindering van de administratieve lasten voor belastingplich-

tigen en verzekeraars bereikt. 

 

Ons commentaar 

De maatregel op het terrein van de lijfrente was eind mei in de Fiscale Beleidsagen-

da al aangekondigd. In het Belastingplan 2020 wordt hier uitvoering aan gegeven. 

Met de maatregel wordt een groot deel van de problemen voorkomen. 

 

Eigen woning 
De woningmarkt heeft de laatste tijd veel aandacht gekregen in de media. Dat leidt 

niet tot (fiscale) maatregelen op het gebied van de eigen woning. Het kabinet kiest er 

wel voor om € 2 miljard beschikbaar te stellen om de woningbouw te stimuleren, 

maar dat ziet op huurwoningen. Doel is dat starters en middeninkomens sneller een 

woning kunnen vinden. De helft van dat bedrag is bedoeld om ‘betaalbare woningen 

te bouwen in schaarstegebieden, inclusief de financiering van de daarvoor nodige 

infrastructuur, het opvangen van de potentiële gevolgen van de stikstofuitspraak 

voor de woningbouw en het zorgdragen voor een kwalitatief goede leefomgeving’. 

De andere helft wordt ingezet om de verhuurderheffing structureel te verlagen met 

100 miljoen euro per jaar. Dit moet leiden tot woningbouw in regio’s waar de druk op 

de woningmarkt het grootst is. 

Een onderzoek naar een eventuele vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor 

starters op de woningmarkt loopt nog. De afronding wordt in november van dit jaar 

verwacht.4 

 

 

 

 

 

  

                                                        
4 Brief fiscale moties en toezeggingen, 17 september 2019, kenmerk  
 2019-0000151791, pag. 12 
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Kapitaalverzekeringen 
Over kapitaalverzekeringen zijn geen voorstellen opgenomen. 

 

Sparen en beleggen 

Voorstel nieuwe opzet box 3 (2022) 

Op 6 september 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën bekendgemaakt dat er 

voor de zomer van 2020 een wetsvoorstel komt om de heffing over inkomen uit spa-

ren en beleggen in box 3 aan te passen. In de brief worden de onderstaande contou-

ren van een nieuwe opzet van box 3 geschetst. De bedoeling is dat de nieuwe opzet 

van box 3 vanaf 2022 gaat gelden. 

In de voorgestelde regeling wordt eerst bepaald of de bezittingen op de peildatum (1 

januari) hoger zijn dan het heffingsvrije vermogen per fiscaal partner (€ 30.846 in 

2020). Indien dat niet het geval is, is geen box 3 heffing verschuldigd. Indien dat wel 

het geval is, wordt het totale vermogen in de heffing betrokken. Vervolgens wordt 

eerst vastgesteld hoe hoog het (werkelijke) deel aan spaargeld binnen het vermogen 

is. Het overige deel van de bezittingen wordt aangemerkt als waarde overige bezit-

tingen. Tot slot wordt bepaald hoe hoog het bedrag aan schulden is. Daarna wordt 

aan de hand van forfaitair vastgestelde rendementen voor spaargeld, overige bezit-

tingen en schulden afzonderlijk het inkomen bepaald en vervolgens bij elkaar opge-

teld. In het voorstel is gerekend met de volgende forfaitaire percentages (uitgaande 

van de cijfers geldend voor het jaar 2020): 

• Voor het spaarsaldo zou een forfaitair spaarrendement van 0,09% in aan-

merking worden genomen. 

• Voor de overige bezittingen zou een forfaitair beleggingsrendement van 

5,33% in aanmerking worden genomen. 

• Voor de forfaitaire debetrente over de schulden zou 3,03% in aanmerking 

worden genomen, uitgaande van de gemiddelde hypotheekrente. 

Voor het totaal van de inkomsten uit dit vermogen geldt een heffingsvrij inkomen van 

€ 400 per fiscaal partner. Het tarief wordt verhoogd van 30% naar 33%. Ook zullen 

maatregelen in het wetsvoorstel worden opgenomen om belastingarbitrage rond de 

peildatum tegen te gaan. Deze maatregelen zullen derhalve nog nader dienen te 

worden uitgewerkt. In onderstaande figuur is een en ander schematisch uitgewerkt: 

 

 

 

De komende tijd zal het voorstel worden uitgewerkt in een wetsvoorstel, dat voor de 

zomer van 2020 aan de Tweede Kamer zal worden gestuurd. Daarbij zal ook in kaart 

worden gebracht wat de effecten zijn voor specifieke groepen. Het wetsvoorstel kan 

dan voor het einde van 2020 in de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. De 

Belastingdienst moet vervolgens voldoende tijd hebben om deze grote structuurwij-

ziging door te voeren, waarbij het streven is dat het nieuwe systeem vanaf 1 januari 

2022 in gaat. 
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Ons commentaar 

Met de box-3-heffing zoals die vanaf 2017 geldt, is een eerste stap gezet naar een 

reëlere heffing op het vermogen. Maar feit is dat nog steeds aanzienlijke verschillen 

tussen het forfaitaire rendement en de feitelijke rendementen van individuele belas-

tingbetalers kunnen voorkomen. Daarom komt de staatssecretaris in zijn brief van 6 

september 2019 met een voorstel voor een nieuwe opzet van box 3 vanaf 2022. Het 

nieuwe voorstel oogt op het eerste gezicht sympathiek, omdat - naar de huidige 

omstandigheden bezien - minder spaarders box 3 heffing hoeven te betalen. De 

staatssecretaris komt met de voorgestelde wijziging namelijk vooral belastingplichti-

gen met alleen spaargeld tegemoet. Bij een forfaitair rendement van 0,09% en een 

heffingsvrij inkomen van € 400 betalen zij over de eerste (circa) € 440.000 geen 

belasting in box 3 (We benadrukken dat het bedrag van € 440.000 de uitkomst is van 

het gehanteerde forfaitaire rendement voor spaargeld en heffingsvrij inkomen en dat 

dit in 2022 waarschijnlijk anders zal zijn). Voor fiscale partners tezamen komt dat 

neer op het dubbele bedrag. Bij nadere beschouwing van het voorstel blijkt dus dat 

de rekening hiervoor - het moet toch budgetneutraal blijven - wordt neergelegd bij de 

overige ‘niet spaarders’ en dus (defensieve) beleggers. Hierbij moet gedacht worden 

aan mensen met (defensieve) beleggingen, tweede/meerdere woning(en), beleggers 

in onroerend goed (als dan niet met geleend geld), zzp-ers die in box 3 ‘pensioen-

sparen’, etc. Deze groepen gaan er (sterk) op achteruit. Daarnaast is het zo dat als 

in de toekomst de spaarrente gaat stijgen, veel (meer) spaarders toch belasting 

gaan betalen, omdat het heffingsvrij inkomen (ad € 400) naar alle waarschijnlijkheid 

niet wordt aangepast bij een stijgende rente. En dat is dan weer goed voor de schat-

kist. Vanuit die optiek bezien is het voorstel misschien wel minder sympathiek. Deze 

opzet van box 3 kan er ook toe leiden dat belastingplichtigen min of meer genood-

zaakt worden om te kiezen voor óf sparen (en geen belasting betalen) óf (zeer) of-

fensief beleggen (om voldoende rendement te halen die minimaal aansluit bij het 

fictieve rendement van box 3 (5,33% voor 2020)). Dat kan toch niet de bedoeling zijn 

van fiscale wetgeving! Maar we wachten het definitief uitgewerkte voorstel - naar 

verwachting voor de zomer van 2020 - met belangstelling af. 

 

Bijstelling forfaitair rendement vermogensrendementsheffing box 3 (2020) - huidige 

systematiek 

Op Prinsjesdag zijn door de staatssecretaris van Financiën ook de tarieven van box 

3 (huidige systematiek) vanaf 2020 bekend gemaakt. Deze treft u onderstaand in de 

tabel aan. 

Sinds 2017 wordt het fictief rendement (forfaitair rendement) gebaseerd op ‘de lan-

delijk gemiddelde verdeling van het box 3-vermogen over spaargeld en beleggin-

gen’. Het vermogen wordt opgedeeld in drie oplopende schijven, met een geschatte 

verdeling van de beleggingen/spaargeld per schijf (rendementsklassen). Zo krijgt 

elke schijf een eigen forfaitair rendement. (een combinatie van de twee eerder bere-

kende cijfers). En dat rendement wordt vervolgens belast met 30% inkomstenbelas-

ting. Als het vermogen lager is dan het heffingsvrij vermogen in 2020 van € 30.846 

(2019: € 30.360), hoeft geen vermogensrendementsheffing te worden betaald.   

Het forfaitaire (norm)rendement voor 2020 komt voor sparen uit op 0,06% (2019: 

0,13%) en voor beleggen op 5,33% (2019: 5,6%). Het verschil met het hiervoor ge-

noemde forfaitaire rendement van 0,09% op sparen wordt veroorzaakt doordat in de 

huidige systematiek bij de bepaling van het gemiddelde spaarrendement rekening 

wordt gehouden met het rendement op schulden (met een negatieve weging). In de 

nieuwe systematiek wordt in de spaarcategorie geen rekening meer gehouden met 

het rendement op schulden (dit is in de nieuwe systematiek een afzonderlijke cate-

gorie geworden). 

Per saldo levert dat het volgende beeld op: 

 

Gedeelte 

van de 

grondslag 

meer dan 

Maar niet 

meer dan 

Toereke-

ning aan 

rende-

ments- 

klasse I 

Toereke-

ning aan 

rende-

ments-

klasse II 

Rendement 

over ren-

dements-

grondslag 

2019 

Rendement 

over ren-

dements-

grondslag 

2020 

€ 0 € 72.797 67% 33% 1,94% 1,80% 

€ 72.797 € 1.005.572 21% 79% 4,45% 4,22% 

€ 1.005.572 - 0% 100% 5,60% 5,33% 
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Assurantiebelasting 
In het Belastingplan 2020 worden twee vrijstellingen in de assurantiebelasting voor-

gesteld. 

 

Verzekering loondoorbetaling bij ziekte 

De eerste voorgestelde aanpassing ziet op verzekeringen waarbij een werkgever 

geheel of gedeeltelijk mogelijke financiële verplichtingen afdekt die hij heeft bij de 

verplichting om het loon van een werknemer door te betalen in geval van ziekte (of - 

bij eigenrisicodragerschap - zelf het risico draagt van de betaling van ziekengeld, 

WGA en overlijdensuitkeringen). 

Deze verzekeringen vallen niet onder de huidige vrijstelling voor ongevallen-, invali-

diteits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen omdat de verzekeraar niet recht-

streeks uitkeert aan de werknemer. Volgens de Memorie van Toelichting is het altijd 

de bedoeling geweest om die vrijstelling van toepassing te laten zijn op dergelijke 

verzekeringen. 

 

Brede weersverzekering 

De brede weersverzekering is een verzekering voor landbouwers om voorheen on-

verzekerbare weersrisico’s af te dekken. De verzekering bestaat sinds 2010. Met de 

invoering van een vrijstelling voor dergelijke verzekeringen wordt uitvoering gegeven 

aan de motie van de leden Van der Staaij en Van Haersma Buma. De Europese 

Commissie heeft in een recente brief bevestigd dat de beoogde aanpassing van de 

brede weersverzekering met vrijstelling van de assurantiebelasting mogelijk is op 

grond van Verordening (EU) nr. 1305/2013. 

 

 

 

Overige zaken 

Box-3-vrijstelling letselschade-uitkeringen 

De eenmalige uitkering uit een letselschadeverzekering wordt niet belast met loon- 

of inkomstenbelasting. Daarna wordt het bedrag van de vergoeding - voor zover dat 

nog niet is uitgegeven - wel jaarlijks meegenomen in de grondslag van de heffing in 

box 3. De herkomst van het vermogen speelt namelijk geen rol. 

De staatssecretaris had toegezegd op Prinsjesdag de uitkomsten van een onder-

zoek naar de mogelijkheid van een eventuele vrijstelling te presenteren. Dat lijkt nu 

toch nog niet gebeurd te zijn. 

 

Middelingsregeling 

In de Miljoenennota van 2018 is aangekondigd om de middelingsregeling te onder-

zoeken. Met behulp van deze regeling is het mogelijk om op basis van het gemid-

delde inkomen over drie jaren de over die jaren geheven inkomstenbelasting te her-

berekenen. Eind 2018 is het rapport met de evaluatie van de middelingsregeling aan 

de Tweede Kamer aangeboden. 

In het rapport worden drie scenario’s geschetst: de middelingsregeling onveranderd 

handhaven, de regeling aanpassen of de regeling afschaffen. Een knoop is blijkbaar 

nog niet doorgehakt. In het pakket Belastingplan wordt er geen aandacht aan be-

steed.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


