
10 TIPS om vermogensbelasting te 
besparen 
 
Wie vermogend is, betaalt belasting. Maar door slim met vermogen te schuiven, kun je wel de 
aanslag verlagen. Plus: hoe ziet de nieuwe vermogensheffing er vanaf 2022 uit en hoe kun je 
daar nu al rekening mee houden? 
 
TEKST BARBARA VAN DER EST EN ASHA STUIVENWOLD 

De vermogensbelasting gaat vanaf 1 januari 2022 op de schop. De fiscus houdt dan rekening met de 
werkelijke verhouding tussen spaargeld, beleggingen en schulden. Welke wijzigingen er komen, is te 
lezen in de blog (klik op de gele button hieronder). Tot 2022 wordt iemand met alleen spaargeld nog 
steeds belast alsof hij ook een deel van zijn vermogen heeft belegd. 
 
Het vermogen dat je bezit op 1 januari 2020 moet je opgeven in de belastingaangifte die je in 2021 
doet. Is je vermogen onveranderd, dan betaal je minder vermogensrendementsheffing dan over 2019. 
Dat komt doordat in 2020 het heffingvrije vermogen iets stijgt en de veronderstelde rendementen licht 
dalen. Als het saldo van je bezittingen minus schulden lager is dan €30.846 (in 2019 €30.360), heb je 
in 2020 geen last van de box 3-heffing. Het heffingvrije vermogen bedraagt voor fiscale partners 
€61.692 (in 2019 €60.720). Heb je meer vermogen, dan betaal je vermogensrendementsheffing 
volgens veronderstelde rendementen; zie de tabel rechts. 
Lees in de tips wat je dit jaar nog kunt doen om over 2020 vermogensbelasting te besparen. 
 
Lees hier onze analyse van de nieuwe box 3-heffing. 
 
VOORBEELD 
Eline is alleen en heeft op 1 januari 2020 een vermogen van €149.000. Een deel staat op de 
spaarrekening, een deel zit in aandelen. Zij betaalt belasting over (€149.000 - €30.846=) €118.154. 
Over de eerste €72.797 betaalt ze €393 (tarief van 0,54%), zie tabel. Over het meerdere betaalt zij 
€576 (1,27% van €45.357). In totaal rekent ze dus €969 vermogensrendementsheffing af in de 
aangifte. Over 2019 is dat nog €1044. 
 
Zou Eline getrouwd zijn met de onvermogende Hugo, dan geldt een heffingvrij vermogen van €61.692. 
Het meerdere mogen de echtgenoten in de aangifte onderling verdelen. Zij betalen dan in totaal €470. 
Over 2019 is dat nog €512. 
 

 

mailto:http://www.geldgids.nu/blog-spaartaks-verdwijnt-in-2022


De 10 tips 
 

1) Ga op tijd groen sparen of beleggen 

Komt je vermogen boven de box 3-vrijstelling? Overweeg dan om vóór 31 december te gaan 
groensparen of -beleggen. Dit levert een extra box 3-vrijstelling van €59.470 (2020) per persoon op, 
dus €118.940 voor fiscale partners. Ook is er dan recht op een heffingskorting van 0,7% over ‘groen 
geld’ dat binnen de vrijstelling van €59.470 per persoon valt. 
Stel, je bent alleen en hebt €130.846 spaargeld, dus €100.000 boven de box 3-vrijstelling van 
€30.846. Stop je hiervan €59.470 in een groenfonds, dan bespaar je €528 aan box 3-heffing. 
Bovendien krijg je een heffingskorting van €416 (0,7% x €59.470). 
In een lijst op de website van de Belastingdienst is te zien voor welke groene spaarrekeningen en 
beleggingen de belastingvoordelen gelden. De mogelijkheden zijn helaas wel beperkt en de fondsen 
zijn vaak maar korte tijd toegankelijk. Als het einde van het jaar nadert, gaan ze meestal tijdelijk dicht. 
Vaak gebeurt dat al in november. 
Het Triodos Groenfonds en het ASN Groenprojectenfonds zijn nu nog steeds beschikbaar. Het 
laatste fonds zat eind 2018 een maand op slot. Moneyou bood in 2019 in twee perioden de 
mogelijkheid om een groendeposito af te sluiten: een week in februari en een week in mei. De 
volgende mogelijkheid is nog niet bekend. 
Verdiep je ook in het rendement en het risico van het fonds; een hoger rendement betekent meer 
risico. Dit geldt bijvoorbeeld voor Regionaal Duurzaam van Meewind, waarvoor fiscale voordelen 
gelden. Dit fonds werkt met achtergestelde leningen. 
 

2) Heb je een fiscale partner? Betaal niet te veel 

Wie samen met zijn fiscale partner meer dan €134.489 vermogen heeft, doet er goed aan extra op te 
letten bij de vermogensverdeling in de belastingaangifte. Een vermogen van €30.846 (2020) is 
vrijgesteld voor de vermogensbelasting. Voor fiscale partners geldt dat bedrag twee keer. Boven de 
vrijstelling van €61.692 geldt het laagste tarief (0,54%) over de eerste €72.797 per persoon. Door een 
optimale verdeling van het vermogen, maken beide partners gebruik van dat lage tarief en halen zo 
maximaal tariefvoordeel binnen. Dit kan bij de aangifte via het verdeelscherm. 
 

3) Trek schulden af 

Je mag box 3-bezittingen verminderen met schulden. Het gaat onder meer om de volgende schulden: 
• Een (hypotheek)lening die gebruikt is voor bijvoorbeeld de aankoop van een auto of 

vakantiewoning. Een lening voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning mag je niet 
aftrekken van de box 3-bezittingen. Zo'n schuld valt namelijk in box 1. 

• Studieschulden. 
• Erfbelasting die je nog moet betalen over een erfenis. 
• Een schenking die je ‘op papier’ hebt gedaan. 

 
De totale schuld moet wel hoger zijn dan €3100 (€6200 voor fiscale partners, 2019) en je mag alleen 
het deel van de schuld dat boven die drempel uitkomt, aftrekken van je vermogen. 
 

4) Schenk aan (klein)kind of goed doel 

Ben je van plan te schenken aan je (klein)kinderen, doe dit dan vóór het einde van het jaar. Blijf je 
binnen de schenkvrijstellingen, dan betaal je geen schenkbelasting. 

• Heb je al eerder hoge bedragen geschonken en wil je weten wat er nu nog mogelijk is? Lees 
dan hier welke mogelijkheden er zijn om te schenken in 2019. 

• Schenk je aan een goed doel met een ANBI-status, dan heb je nog het extra voordeel dat de 
gift onder voorwaarden aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/overzicht_fondsen_en_beleggingen_met_belastingvoordeel
https://www.triodos.nl/beleggen/groenfonds?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=NEW%20-%20SEARCH%20-%20Merknaam%20combinatie&gclid=Cj0KCQjwitPnBRCQARIsAA5n84nyZUDbhk3EfdCcUtgtSIYj6W3NF4KGrNDp7YMu7c0wFaGsasAIiGcaAqNqEALw_wcB
https://www.asnbank.nl/beleggen/beleggingsrekening/beleggingsfondsen/asn-groenprojectenfonds.html?s_kwcid=AL!6157!3!255856082083!b!!g!!%2Basn%20%2Bgroenprojectenfonds&gclid=Cj0KCQjwrdjnBRDXARIsAEcE5YkMY61ILJT6vjxoTn_d7MjOvjls13ny1qNQomziTc7EByA-IDSs9GwaAqjnEALw_wcB
https://www.moneyou.nl/sparen/spaardeposito/groen-deposito
https://meewind.nl/fonds/regionaal-duurzaam/
https://www.consumentenbond.nl/belastingaangifte/fiscaal-partner-voor-en-nadelen
https://www.consumentenbond.nl/erven-schenken/erven-schenken-giften
https://www.consumentenbond.nl/erven-schenken
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/in-2018-of-eerder-vrijstelling-schenkbelasting-gebruikt-waar-heb-ik-nog-recht-op-2019
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/giften


5) Doe dit jaar die grote aankoop 

Wie al plannen heeft voor het aankopen van een recreatiewoning, auto, boot of het boeken van een 
dure vakantie, kan die het best uitvoeren vóór 31 december. Betaal dan voor die datum. Geld steken 
in het verduurzamen van je woning is ook een goed idee, want dat levert nog een ander voordeel op: 
een lagere energierekening. 
 

6) Plan de verkoop van je woning 

Wil je je huis verkopen en koop je niet (direct) een nieuw huis? Probeer dan met de koper af te 
spreken dat de overdracht van de woning bij de notaris na 1 januari plaatsvindt. Het vrijgekomen 
vermogen wordt dan namelijk niet belast in box 3. 
 

7) Los je hypotheek af 

Komt je spaargeld boven de grens voor het heffingsvrije vermogen, dan is je hypotheek aflossen met 
spaargeld meestal een goed idee. De hypotheekrente die je netto betaalt, is dan hoger dan de 
spaarrente die je netto (na verrekening van de vermogensbelasting) ontvangt. Gebruik deze tip alleen 
als je een annuïteiten-, lineaire of aflossingsvrije hypotheek hebt. Het aflossen van bijvoorbeeld een 
(bank)spaarhypotheek is namelijk meestal niet verstandig. 
 

8) Bouw aanvullend pensioen op 

Wie de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, kan spaargeld in een bankspaarlijfrente stoppen om zo 
extra pensioen op te bouwen. Met de rekenhulp lijfrente kun je uitrekenen welk bedrag je mag 
storten. Dit bedrag verhuist voor de inkomstenbelasting van box 3 naar box 1 en is daar ook nog eens 
fiscaal aftrekbaar. Laat je de lijfrente later uitkeren, dan zijn de uitkeringen belast in box 1. Maar 
meestal gebeurt dat tegen een lager tarief dan vóór de pensioenleeftijd. 
 

9) Koop een woning voor de verhuur 

Wie veel belegd geld in box 3 heeft, kan de aankoop van een pand overwegen. Je kunt daarmee een 
studerende zoon of dochter helpen aan woonruimte. Het pand verhuren aan derden kan natuurlijk 
ook. De waarde van de verhuurde woning is, net als spaargeld, belast in box 3, maar tegen een (veel) 
lagere waarde. Hiervoor mag je uitgaan van de leegwaarderatio. Deze bedraagt een bepaald 
percentage van de WOZ-waarde. 
Let op: vanaf 2022 worden beleggingen (dus ook een beleggingspand) veel zwaarder belast dan 
spaargeld. Het voordeel van de leegwaarderatio blijft, voor zover we nu weten. 
 

10) Vraag een voorlopige aanslag aan 

Verwacht je dat je over 2019 inkomstenbelasting moet bijbetalen? Vraag dan uiterlijk 8 weken voor het 
einde van het jaar een voorlopige aanslag aan en betaal deze voordat je aan de oliebollen begint. Heb 
je de aanvraag op tijd gedaan en komt de fiscus pas na 1 januari met de aanslag? Dan mag je je box 
3-vermogen toch verminderen. 
 

https://www.consumentenbond.nl/hypotheek/aanpassen-besparen/extra-aflossen-hypotheek
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/hulpmiddel-lijfrentepremie-2016-en-daarna
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/erven/waardebepaling_bij_erven_en_schenken/berekening_van_de_waarde_van_verhuurde_woningen/berekening_van_de_waarde_van_verhuurde_woningen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_schulden/belastingschulden

