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Spaargeld tot 440.000 euro vanaf 2022 

belastingvrij 

Vermogensbelasting Momenteel moeten Nederlanders belasting betalen over 
rendement uit spaartegoeden vanaf circa 30.000 euro. Staatssecretaris Snel 
gaat daar verandering in brengen. 
 

 

Nederlanders hoeven vanaf 1 januari 2022 geen belasting meer te betalen over 
rendement uit spaarvermogens tot en met 440.000 euro. Dat heeft 
staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) vrijdag bekendgemaakt na afloop 
van de ministerraad. Momenteel ligt de grens voor mensen zonder fiscale 
partner rond de 30.000 euro. 
Door de wijziging zullen voortaan veel minder Nederlanders belasting hoeven 
betalen over de renteopbrengsten van hun spaargeld. Nu zijn dat er jaarlijks 
nog 2,9 miljoen. Naar verwachting neemt dat aantal af met 1,35 miljoen. 
Nadat de verandering is doorgevoerd, gaat de Belastingdienst ook alleen 
belasting heffen over rendement dat spaarders daadwerkelijk hebben behaald. 
Momenteel maakt de fiscus een inschatting, die ervan uitgaat dat mensen een 
bepaald deel van hun spaargeld beleggen. Dat rendement is geschat op 5,6 
procent. Dit systeem pakt nadelig uit voor Nederlanders die niet beleggen en 
hun geld op de bank houden. Door de lage spaarrente is hun daadwerkelijke 
rendement nihil. 
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Minder afdragen 

Voortaan zal de fiscus van iedere Nederlander nagaan wat precies de 
verhouding is tussen spaargeld en beleggingen. Degenen die dus amper rente 
krijgen over hun spaargeld, hoeven ook (vrijwel) geen belasting meer te 
betalen. Dit betekent volgens Snel dat een half miljoen mensen minder hoeven 
af te dragen aan de fiscus. Wat er gebeurt als de spaarrente ooit negatief 
wordt, weet Snel niet precies. „Ik denk niet dat het de bedoeling is dat de fiscus 
gaat bijbetalen”, aldus de staatssecretaris. 
Nederlanders die straks meer dan 440.000 euro aan spaargeld bezitten, gaan 
over het rendement uit dat vermogen 33 procent belasting betalen. Nu ligt het 
tarief nog op 30 procent. Onder meer door die verhoging verwacht het kabinet 
dat de veranderingen de schatkist geen geld gaan kosten. Wie een fiscale 
partner heeft, mag overigens tot 880.000 euro belastingvrij sparen. 
 
De aankondiging van Snel komt niet als een verrassing, want in het 
regeerakkoord stond al dat de belastingheffing over vermogen op de schop zou 
gaan. Het kabinet gaat een wetsvoorstel maken van de maatregelen. Voor de 
zomer van 2020 moet dat aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. Invoering 
van het voorstel staat gepland voor 2022, omdat volgens Snel tijd nodig is om 
„deze grote structuurwijziging” door te voeren. 
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Vanaf 400 euro rendement gaat de fiscus 
straks heffen 

Vermogensbelasting De fiscus ontziet spaarders bij de nieuwe heffing op 
vermogen. Beleggers betalen de rekening. Maar wat gebeurt er als de rente 
stijgt? 

 
„Dit wordt misschien wel de grootste wijziging in de inkomstenbelasting sinds 
2001.” Met die woorden kondigde staatssecretaris Menno Snel (Financiën, 
D66) vorige week een grootscheepse verandering aan van een van de meest 
gehate belastingen van het land: de vermogensrendementsheffing. Sinds de 
invoering ervan, in 2001, is er veel kritiek op dat mensen belasting moeten 
betalen over een verondersteld rendement van 4 procent op hun vermogen. 
Zo’n rendement was destijds nog wel haalbaar, maar na de crisis van 2008 is 
het voor mensen die niet beleggen onmogelijk geworden. De spaarrentes staan 
al jaren onder druk door het beleid van de centrale banken. ING, Rabo en ABN 
bieden momenteel 0,02 tot 0,03 procent rente. 
 
Onder druk van het publieke debat over de ‘onrechtvaardige’ heffing zijn de 
afgelopen jaren wel wat aanpassingen gedaan. Zo betalen mensen met kleine 
vermogens relatief minder belasting dan rijkere mensen. Maar de fictie van een 
verondersteld rendement bleef overeind, inclusief alle boosheid daarover. 
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Wat stelt Snel nu precies voor? 

Het voorstel behelst in de kern een heffingvrij inkomen in box 3 (inkomsten uit 
sparen en beleggen) van 400 euro. Simpel gezegd: iedereen die minder dan 400 
euro rendement maakt op zijn vermogen in box 3, hoeft geen 
vermogensbelasting meer te betalen, ongeacht of dat rendement tot stand is 
gekomen via beleggen, sparen of anderzins. De 440.000 euro aan belastingvrij 
spaargeld die Snel bij presentatie van zijn plan noemde, is een gevolg van die 
systematiek, geen vast bedrag. Elke euro rendement boven de 400 euro wordt 
belast. Wie minder dan 30.846 euro aan bezittingen heeft, komt overigens – 
net als nu – niet in box 3 terecht. Anders dan nu vervalt de vrijstelling als het 
vermogen groter is. 
Snel gaat in zijn voorstel niet meer uit van een veronderstelde samenstelling 
van het vermogen in box 3 (nu is de aanname: minder bedeelden sparen veel, 
vermogenden beleggen meer). Hij baseert zich op straks de concrete verdeling 
ervan in spaargeld, beleggingen én schulden. Wie boven de 400 euro 
rendement komt, wordt geacht per categorie vermogen een bepaald 
rendement gehaald te hebben en wordt daarover belast met 33 procent (nu 30 
procent). 
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Hoe werkt het nieuwe stelsel voor 
spaarders? 

Voor spaarders stelt Financiën elk jaar opnieuw de gemiddelde spaarrente vast. 
Nu is dat bijvoorbeeld 0,09 procent. Uitgaande van een heffingvrij inkomen van 
400 euro betekent dit dat spaarders bovenop de vaste vrijstelling 444.444 euro 
belastingvrij mogen sparen (400 euro gedeeld door 0,09 procent). Bij deze lage 
rente betalen straks nog maar 1,55 miljoen mensen belasting over hun 
rendement op spaargeld; nu zijn dat er nog 2,9 miljoen. Het verschil: 1,35 
miljoen mensen die onder de 400 euro rendement blijven. Zou de rente naar 
0,01 procent dalen, dan stijgt dat belastingvrije spaargeld tot 4 miljoen euro en 
betaalt bijna geen enkele spaarder nog belasting. 
 
Maar wat als de rente weer gaat stijgen? Uitgaande van een vast heffingvrij 
inkomen van 400 euro, is de vermogensvrijstelling voor spaarders bij een rente 
van 1 procent nog maar 40.000 euro. Lager dan 30.846 euro kan de vrijstelling 
niet worden, gegeven het standaard heffingvrije vermogen dat voor iedereen 
geldt. Op korte termijn lijkt verdere rentedaling overigens het meest 
waarschijnlijk. 
 

Scheelt dat de staat geen 
belastinginkomsten? 

Als het bij de vrijstelling voor spaarders blijft: zeker wel. De 
vermogensrendementsheffing levert de staat nu op jaarbasis 4,4 miljard euro 
op. Hoe minder spaarders daarvan in het nieuwe systeem opbrengen, hoe 
meer beleggers over hun rendementen moeten gaan betalen. De operatie 
moet namelijk ‘budgettair neutraal’ worden doorgevoerd: de staat mag er bij 
invoering geen euro op achteruitgaan. Hoe de belastinginkomsten zich daarna 
ontwikkelen, hangt af van gemiddelde rentes en rendementen. 
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Dus beleggers gaan fors meer betalen dan in 
het huidige stelsel? 

Klopt. Kleine beleggers zullen daar weinig last van hebben; ook voor hen geldt 
de vrijstelling van ruim 30.000 euro. Voor wie daarboven komt, gaat de grens 
van 400 euro rendement tellen. In zijn voorstel gaat Snel uit van gemiddeld 
5,33 procent beleggingsrendement. Ook dit percentage zal jaarlijks worden 
aangepast aan het werkelijke gemiddelde. 
Spaarders en beleggers mogen eventuele schulden (voor studie, voor andere 
dan de eigen woning) nu aftrekken van hun vermogen. Straks moeten ze 
schulden binnen box 3 verdisconteren, tegen een vast negatief rendement van 
3,03 procent. 
 

Zulke grote verschillen tussen sparen en 
beleggen, lokt dat geen belastingontwijking 
uit? 

Dat is inderdaad een van de grootste risico’s. Een belegger die forse 
rendementen heeft gehaald op aandelen, zou vlak voor het jaar eindigt zijn 
beleggingen kunnen liquideren en het geld op zijn spaarrekening zetten. Daar 
geldt dankzij de lage spaarrente die enorme vrijstelling van 440.000 euro die 
voor beleggingen niet geldt. Na de jaarwisseling doet de belastingplichtige 
precies het omgekeerde: hij neemt zijn spaargeld op en stapt weer in op de 
aandelenbeurs. Fiscus gefopt! 
Financiën heeft dat potentiële gat nog niet gedicht, maar introduceert wel vast 
een nieuwe term: peildatumarbitragesystematiek. Dat betekent dat de fiscus 
zoekt naar manieren om ‘shoppen’ tussen verschillende soorten vermogen te 
voorkomen. Dat kan door gemiddeldes door het jaar heen te hanteren, of door 
de periode waarin met vermogen mag worden geschoven zodanig te beperken 
dat het voordeel niet meer opweegt tegen het nadeel. Al deze manieren zijn 
echter zeer complex in de uitvoering en ze kennen onbedoelde neveneffecten 
waarvan ook goedbedoelende belastingplichtigen de dupe kunnen worden. 
Het nieuwe systeem moet in 2022 ingaan, mede omdat Snel goed wil uitzoeken 
hoe de maatregelen tegen ontwijking eruit moeten zien, het plan nog door 
beide Kamers moet, en het ook uitvoerbaar moet zijn voor de Belastingdienst.  
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Hoe hoog of hoe laag de spaar- of beleggingsrendementen dan gemiddeld 
zullen zijn, is zelfs voor goed ingevoerde volgers van het monetaire beleid 
volstrekt onduidelijk. 
 
In een eerdere versie van dit artikel stond dat bij een spaarrendement boven 
400 euro de fiscale vrijstelling vervalt en het geheel wordt belast. Dat is onjuist; 
rendement tot 400 euro wordt niet meer belast. Wat wel vervalt in het plan van 
Snel is de vrijstelling van opname in box 3 van 30.846 euro aan vermogen als 
het totale vermogen hoger is. 
 

 

Alternatieven voor sparen. 

 

1. Over de grens kijken 

Als je spaarcenten in Nederland niets meer opleveren, probeer het dan eens in 
het buitenland. Over de grens worden namelijk nog wel hogere spaarrentes 
aangeboden, blijkt uit gegevens van de Duitse start-up Raisin (www.raisin.nl), 
een vergelijkingssite en bemiddelaar voor Europese spaarproducten. 
In landen als Estland en Letland kun je spaargeld voor een jaar vastzetten, met 
een spaarrente van 0,95 procent. Nog steeds niet fors, maar wel meer dan in 
Nederland, waar je voor een eenjarige spaardeposito maximaal 0,66 procent 
krijgt, aldus gegevens van vergelijkingssite Spaarrente.nl. 
Er komen wel risico's bij kijken. We weten allemaal nog wat er in 2008 
gebeurde met de IJslandse internetbank Icesave: de bank lokte spaarders met 
een rente van 5 procent, maar viel om tijdens de financiële crisis. Dat risico is 
overigens tegenwoordig wel minder groot. Hervormingen hebben er onder 
meer toe geleid dat jouw spaargeld in Europese landen tot 100.000 
euro gegarandeerd wordt in geval van een faillissement. Let wel op dat jouw 
bank meedoet aan het Depositogarantiestelsel. 
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2. Hypotheek vervroegd aflossen 

Iets anders dan sparen: voor huizenbezitters is het vervroegd aflossen van de 
hypotheek een interessante optie. Door je woning eerder af te betalen, dalen 
je maandlasten. Hoeveel dit precies oplevert, hangt natuurlijk af van hoeveel 
de hypotheek waard is en hoe groot de aflossing is. 
Een nadeel hiervan is dat het geld in stenen zit en je er dus niet direct bij kan. 
Bovendien kan er vaak maar een beperkt bedrag jaarlijks boetevrij afgelost 
worden. 

3. Hopen op de beurs 

Je kan natuurlijk ook aandelen kopen om mee te profiteren van de winsten op 
de beurzen. Aandelen hebben het in het verleden op lange termijn altijd beter 
gedaan dan bijvoorbeeld deposito's of obligaties met een vaste rente. Elk 
voordeel heeft echter z'n nadeel: aandelen stijgen natuurlijk niet alleen, maar 
dalen ook. 
Het is dan ook niet verstandig om volle bak al je geld in één aandeel te storten, 
zegt Hans Oudshoorn, beleggerstrainer bij online beleggersbank BinckBank. 
"Zorg voor voldoende verschillende bedrijven uit verschillende sectoren in je 
aandelenportefeuille", adviseert hij. 
Volgens Oudshoorn kun je dit het makkelijkst bereiken via investeringen in 
beleggingsfondsen of zogeheten ETF's, een nieuwe generatie 
beleggingsfondsen. Hij raadt aan om hierbij naar bedrijven te kijken die 
dividend uitbetalen. "Op langere termijn is dat de stille kracht van je 
totaalrendement." 
De trainer benadrukt verder dat beleggen niet alleen is weggelegd voor 
mensen met een gigakapitaal. Volgens hem kun je al meedoen voor bedragen 
van 25 euro per maand.  Zo moet je beginnen met beleggen 
 
  

https://www.nu.nl/244001/video/zo-moet-je-beginnen-met-beleggen.html
https://www.nu.nl/244001/video/zo-moet-je-beginnen-met-beleggen.html


                                                       
 
 
 

9 
©effekt2000 teksten van nrc.nl                                                                                           11 september 2019 

4. Cashen met bitcoin 

Mensen die spektakel willen, kunnen investeren in cryptovaluta zoals de 
bitcoin. Dit jaar alleen al is de bitcoinkoers gestegen van 3.776 dollar (3.424 
euro) naar 10.140 dollar. Flink cashen dus, maar is het een slim alternatief voor 
je spaarcenten? 
Niet echt, zegt ING-econoom Teunis Brosens, die zich bij de bank onder meer 
richt op cryptovaluta. "Het hangt af van wat je doel is", zegt Brosens. 
"Spaargeld levert misschien niet veel op, maar het risico dat je je geld 
kwijtraakt is praktisch nul. Bij cryptovaluta kan het rendement fantastisch 
positief zijn, maar ook dramatisch negatief." 
Voor mensen die sparen voor een appeltje voor de dorst, is investeren in 
cryptovaluta dus geen directe vervanger. "Dan is een spaarrekening misschien 
een beter idee, dan een potje dat morgen misschien ineens twee keer zoveel 
waard is of juist plotseling leeg is." 

5. Investeren in kunst: koop geen citroen 

Naast aandelen wordt tegenwoordig ook steeds vaker geïnvesteerd in 
alternatieve beleggingen, zoals sneakers, wijn en oldtimers. Ook kunst valt 
onder deze noemer. Moet jij je spaargeld straks steken in werken van Picasso, 
Van Gogh en Rembrandt? 
"Op korte termijn levert het niet meteen geld op ", vertelt hoogleraar Rachel 
Pownall, verbonden aan Maastricht University en TIAS Tilburg, "maar misschien 
wel op esthetisch en emotioneel gebied."Een expert op kunstgebied hoef je 
niet te zijn, maar als je toch kunst wil kopen raadt hoogleraar Pownall aan 
advies in te winnen. "Zo voorkom je dat je een 'citroen' koopt, een prul", aldus 
de hoogleraar. Veel geld is er niet voor nodig. Zo kun je hedendaagse kunst al 
gauw voor 200 euro direct van kunstenaars kopen. 
Als je geïnteresseerd bent, maar niet veel kennis hebt, is het wellicht slimmer 
om bij kunstgaleries te kopen voor enkele honderden euro's meer, "zij kiezen 
kunst van een kunstenaar met een reputatie, dan baseer jij je keuze op hun 
smaak." 
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6. De welbekende sokkenla 

Je kunt je geld ten slotte natuurlijk ook gewoon thuis opbergen, zodat er geen 
geld door negatieve rente wordt afgesnoept. Stop het in een oude sok, onder je 
matras of achter slot en grendel in een kluis. Beleggingsrisico loop je dan niet, 
maar je sokkenla is natuurlijk niet bestand tegen brand of inbrekers. Ook is de 
kans klein (lees: non-existent) dat het hier meer waard wordt. 
 
 
 


