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Kamervragen inzake arrest Hoge Raad box-3 

 

Aanleiding 

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de 

vermogensrendementsheffing in de inkomstenbelasting over de jaren 2017 en 

2018. Naar aanleiding van dit arrest hebben de leden Van der Lee (GL), Inge van 

Dijk (CDA), Omtzigt (Groep Omtzigt), Idsinga (VVD) en Hammelburg (D66) 

Kamervragen gesteld. 

Beslispunten 

 U wordt geadviseerd akkoord te gaan met de voorgestelde lijn van 

beantwoording en deze uiterlijk a.s. vrijdag 28 januari 2022 te verzenden aan 

de Tweede Kamer.  

Kern 

 Naar aanleiding van de door u verzonden uitstelbrief ‘Antwoorden 

Kamervragen box 3’ d.d. 24 januari jl. (35927-90) heeft de Kamer verzocht 

om de Kamervragen nog deze week (week 4) te beantwoorden en om een 

debat vóór 4 februari 2022.  

 Beantwoording is op dit moment slechts op hoofdlijnen mogelijk, omdat nog 

veel in onderzoek is.   

Toelichting 

 Voorafgaand aan het debat zal nog een schriftelijke ronde plaatsvinden.  

 U gaf in uw brief aan dat het van belang is om snel, maar ook zorgvuldig 

stappen te zetten om tot oplossingen te komen. Zonder onderliggende 

besluitvorming van het kabinet, zijn de antwoorden op de gestelde vragen 

slechts op hoofdlijnen mogelijk.  

 In de beantwoording is aangegeven dat u de Kamer op 4 februari nader zal 

informeren over de contouren van de hersteloperatie. 

 Het lid Omtzigt verzoekt om een lijst met alle uitgebrachte adviezen (interne 

en externe, inclusief de landsadvocaat) over box-3 vanaf 2010 en deze te 

doen toekomen aan de Tweede Kamer (zie vraag 7 set Omtzigt). De lijst 

wordt momenteel samengesteld maar zal niet tijdig verstrekt kunnen worden. 

In de beantwoording is aangegeven dat de nog niet gepubliceerde stukken 

binnen twee maanden naar de Tweede Kamer zullen worden verzonden. 

 De leden Omtzigt, Inge van Dijk en Idsinga refereren naar de lopende 

klachtenprocedure over box 3 bij het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens (EHRM) over box 3. In de beantwoording is aangegeven dat het bieden 
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 van over de jaren 2013 tot en met 2016 prematuur is omdat de procedure bij 

het EHRM nog niet is afgerond. Daarnaast is in de beantwoording een 

toezegging van uw ambtsvoorganger vermeld. De toezegging houdt kort 

gezegd in dat een toekenning van een financiële genoegdoening door het 

EHRM voor de jaren 2013 en 2014 overeenkomstig wordt toegekend aan 

belastingplichtigen die onder de massaal bezwaarprocedure uit de aanwijzing 

voor 2013 en 2014 vallen. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

Niet van toepassing. 


