
Belastingplichtigen die het 
oneens zijn met de berekening 
van de inkomstenbelasting 
over het rendement op hun 
vermogen – de zogenoemde 
box 3-heffing – voor het belas-
tingjaar 2017, moeten vanaf 
dit jaar altijd individueel en tij-
dig bezwaar maken tegen hun 
aanslag inkomstenbelasting. 
Zij vallen voor het jaar 2017 
namelijk niet automatisch 
onder een collectief bezwaar 
tegen de heffing op vermogen, 
de zogenoemde procedure 
massaal bezwaar over de box 
3-heffing.

Behandeling te laat  
ingediende 
bezwaarschriften
De Belastingdienst heeft in-
middels definitieve aanslagen 
voor de inkomstenbelasting 

over het jaar 2017 opgelegd. 
Daarom zullen de bezwaar-
schriften die worden inge-
diend voor 15 juli 2018 en die 
zijn gericht tegen de bereke-
ning van de box 3-heffing wor-
den behandeld als een tijdig 
ingediend bezwaarschrift.

Collectief bezwaar 2017
Op dit moment wordt nog on-
derzocht of en op welke wijze 
er een procedure massaal 
bezwaar over de box 3-heffing 
komt voor het belastingjaar 
2017. Overigens moeten belas-
tingplichtigen ingeval van een 
procedure massaal bezwaar 
voor 2017 nog steeds indivi-
dueel bezwaar maken tegen 
de box 3-heffing, ingevolge 
nieuwe wetgeving.
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Jokkebrokken

Al eerder werd door mij in een column stilgestaan bij de voorge-
nomen afschaffing van de dividendbelasting. Naar verwachting 
van velen gaat het hier om een dure maatregel welke alleen in 
het belang is van buitenlandse investeerders. De kosten worden 
inmiddels begroot op 1,5 miljard euro en het beoogde effect lijkt 
slechts te zijn gebaseerd op vermoedens en is volgens diverse 
geleerden niet goed meetbaar.

Volgens onze regering gaat het hier echter om een noodzakelijke 
maatregel ter bevordering van het Nederlandse vestigingskli-
maat voor bedrijven. In Nederland is het faciliteren van een 
zeer aantrekkelijk vestigingsbesluit inmiddels echt een dingetje 
geworden en dat mag dus blijkbaar ook geld kosten.

We zouden rondom de afschaffing van de dividendbelasting 
natuurlijk ook gewoon kunnen stellen dat de lobby vanuit het 
bedrijfsleven goed werk heeft gedaan. De invloed van de grote 
multinationals heeft wederom gesproken.

Wat het ook is geweest we zullen het er mee moeten doen. Als 
normale Nederlandse investeerder/belegger zullen we er zelfs 
niets van merken. Dat het (internationale) bedrijfsleven haar in-
vloed heeft doen gelden mag haar niet worden verweten. Zeker 
niet. Het is van alledag om eerst aan je eigen belangen te denken 
en die zo goed mogelijk te behartigen. Het gaat echter mis als er 
gevolg aan wordt gegeven op basis van oneigenlijke argumenten 
of een dubbele agenda.

Op grond van bovenstaande kon het voorstel rondom de afschaf-
fing van de dividendbelasting tot een paar weken geleden wor-
den aangeduid als een bijzonder besluit. Vooral door het ontbre-
ken van een duidelijke uitleg over het nut van de maatregel heeft 
het kabinet in een eerdere fase geen goede indruk gemaakt. 
Zeker omdat geen van onze politieke partijen een dergelijk  
‘ideaal’ in haar verkiezingsprogramma had opgenomen.

Dat het kabinet Rutte III met het gekonkel rondom het wel of 
niet aanwezig zijn van memo’s over dit onderwerp ons als bur-
gers heeft voorgelogen is uiteraard zeer kwalijk. Het vertrouwen 
in de politiek zal er in ieder geval niet beter op zijn geworden. 
Daarbij wordt er gemeten met twee maten. Soms moeten be-
windslieden verdwijnen voor fouten die door rechtsvoorgangers 
zijn gemaakt. Dat noemt men dan politieke verantwoordelijkheid 
nemen. Het fenomeen gezamenlijk en langdurig jokkebrokken en 
er mee wegkomen is het andere uiterste.

Eerlijk gezegd ben ik groot voorstander van een goede, heldere 
en eerlijke communicatie. Zeg gewoon waar het op staat. We 
kunnen het nooit iedereen naar de zin maken dus bij besluitvor-
ming zijn er altijd tegenstanders. Als je met zijn allen een maat-
regel bedenkt die blijkbaar in het belang is van een land is dat zo. 
Door te jokkebrokken en te konkelen 
krijgt je per definitie het gevoel dat 
er een dubbele agenda is.

Bezwaar maken tegen box 3-heffing 2017

Voor meer informatie kijk verder op pagina 38
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