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In uw brief vraagt u mij om een bijzondere regeling voor de
vermogensrendementsheffing voor letselschadeslachtoffers. Voordat ik inga op
uw verzoek, wil ik u mijn excuses aanbieden voor het ongemak dat u hebt
ervaren doordat uw brief mij pas in een later stadium heeft bereikt. Uw verzoek
om een bijzondere regeling voor letselschadeslachtoffers plaatst u in de context
van de gewijzigde systematiek van de vermogensrendementsheffing zoals die
sinds 2017 geldt. Hoewel ik de achtergrond van uw verzoek begrijp, kan ik echter
niet aan uw verzoek tegemoetkomen. Dat licht ik hierna toe. In deze brief licht ik
eerst toe wat de gedachte achter de vermogensrendementsheffing is en daarna
ga ik in op uw verzoek.
Vermogensrendementsheffing (box 3)
Het forfaitaire rendement is het rendement dat voor de
vermogensrendementsheffing wordt gebruikt. Gemiddeld over alle
belastingplichtigen bezien, benadert het forfaitaire rendement het werkelijke
rendement. In individuele gevallen zal er over het algemeen echter een verschil
tussen het forfaitaire en werkelijke rendement bestaan. Dat is inherent aan een
stelsel dat uitgaat van gemiddelden. In de systematiek van de
vermogensrendementsheffing zoals die sinds 2017 geldt, worden de forfaitaire
rendementspercentages voor spaargeld en beleggingen ieder jaar geactualiseerd
op basis van de gemiddelde werkelijk behaalde rendementen op sparen en
beleggen. Tegelijkertijd zijn drie schijven geïntroduceerd waarover het vermogen
van een belastingplichtige wordt verdeeld, met voor iedere schijf een bepaalde
verdeling over sparen en beleggen, die voor iedereen geldt. Deze verdeling is
gebleken uit het totaal van alle aangiftegegevens van box 3. Ook voor deze
verdeling geldt dat het gemiddelde over algemeen niet zal overeenkomen met de
situatie van individuele belastingplichtigen. Het doel van deze nieuwe systematiek
is dan ook om het rendement dat wordt gebruikt bij de
vermogensrendementsheffing beter te laten aansluiten bij het gemiddelde
werkelijke rendement.
Bijzondere regeling
Ik begrijp uit uw bezwaren dat mensen die een schadevergoeding hebben
ontvangen geen of minder risico willen lopen op dit vermogen. U verzoekt daarom

om een bijzondere regeling die hiermee rekening houdt en niet zoals de huidige
vermogensrendementsheffing aansluit bij een gemiddeld werkelijk rendement.
Het uitgangspunt bij box 3 is dat vermogen dat op de peildatum tot het bezit
behoort ongeacht de herkomst daarvan, onder de rendementsgrondslag van box
3 valt. Met het oog op de eenvoud van het belastingstelsel, heeft de wetgever
ervoor gekozen om voor box 3 zo weinig mogelijk uitzonderingen op de grondslag
te maken. Mede om die reden is gekozen voor een rendementsbenadering die
aansluit bij het gemiddelde werkelijke rendement. Een uitzondering voor
letstelschadevergoedingen op deze uitgangspunten zou er bovendien toe leiden
dat deze vergoedingen in de toekomst lager zouden worden vastgesteld,
waardoor dit voor de (toekomstige) ontvangers van een letselschadevergoeding
per saldo geen verschil maakt. De bovenstaande argumenten tel ik zwaar mee in
de afweging om niet te voorzien In een uitzondering voor
letselschadevergoedingen in de vermogensrendementsheffing.
Motie van de Tweede Kamerleden Leijten en Lodders
Zoals u vermoedelijk weet is door de Tweede Kamerleden Leijten en Lodders bij
de behandeling van het Belastingplan 2019 een motie ingediend die betrekking
heeft op de ontvangers van een letselschade-ultkeringl. Deze motie ziet ook op
de gevolgen van een dergelijke uitkering voor de vermogensrendementsheffing.
De motie is tijdens de behandeling van het Belastingplan 2019 aangenomen door
de Tweede Kamer en dit betekent dat ik de Tweede Kamer ga informeren naar
aanleiding van de vragen die in de motie zijn gesteld.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geantwoord. Als u vragen hebt
over deze brief, kunt u contact opnemen met mevrouw Groenendijk. Haar
gegevens vindt u bovenaan deze brief.
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1 TK 2018/19, 35 026, nr. 55. De tekst van de motie is ter informatie als bijlage bij deze
brief gevoegd.

