
 

Model bezwaarschrift tegen box-3-heffing IB 2017 - 2022 
 
Aan: 
Belastingdienst /  [Regionaam]  
 [adres]  
 [postcode en plaats]  
 
 
Betreft: bezwaarschrift tegen de aanslag inkomstenbelasting jaar, met aanslagnummer  [invullen 

nummer]  ,dagtekening ten name van de heer / mevrouw  [naam]  
 
 
Geachte mevrouw, heer, 
 
Hierbij teken ik namens belanghebbende bezwaar aan tegen de bovengenoemde aanslag. 
 
Het bezwaar is gericht tegen de in de aanslag begrepen box-3-heffing ten bedrage van €  [bedrag]   
en de daarmee samenhangende belastingrente. 
 
De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1963) beslist dat de aan de box-3-
heffing ten grondslag liggende vermogensmix op stelselniveau in strijd is met artikel 14 EVRM en 
artikel 1 EP EVRM. 

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat rechtsherstel geboden moet worden door alleen het werkelijke 
rendement in de heffing te betrekken.  

Bij het opleggen van de onderhavige aanslag is echter niet uitgegaan van het werkelijke rendement in 
box 3, maar is de heffing berekend naar het laagste bedrag volgens de zogenoemde forfaitaire 
spaarvariant dan wel volgens het systeem van de wet. Ook is bij het opleggen van de aanslag geen 
rekening gehouden met de mogelijk ten opzichte van de aangifte afwijkende gunstigere 
partnerverdeling. Tegen de aanslag van de partner is daarom overigens ook heden bezwaar 
aangetekend. 

Ik verzoek u vriendelijk uitstel te willen verlenen voor het aanleveren van de berekening van het 
werkelijke rendement in box 3 en de daarbij eventueel aan te passen partnerverdeling. 
 
Tevens verzoek ik u belastingrente te vergoeden conform de uitspraak van Hof Arnhem – Leeuwarden 
d.d. 17 januari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:349. 
 
Optie 
Vooralsnog verzoeken wij om uitstel van betaling voor een bedrag van de box-3-heffing in de aanslag 
ad €  [bedrag] . 
 
Wij verzoeken u dit bezwaarschrift aan te houden in afwachting van lopende of komende procedures, 
zoals die worden gevoerd door fiscale beroepsorganisaties.  
 
Tot slot verzoeken wij om een vergoeding voor de kosten van dit bezwaarschrift.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 [naam bezwaarmaker]  


