
1.2  Medisch specialist met eigen praktijk; IB-ondernemer

1.2.1 Solopraktijk (eenmanszaak)/solist 
De zelfstandige medisch specialist/solist, die een eigen bedrijf of solo-beroepspraktijk 
(eenmanszaak) heeft, verleent zorg voor eigen rekening en risico. Hij kan mogelijk gebruik kan 
maken van de fiscale faciliteiten voor zelfstandige ondernemers. 
Let op: alleen de ondernemer die volgens de fiscus ondernemer is, geniet van (de meeste van) 
deze financiële en fiscale faciliteiten. 
Een ondernemers is voor de fiscus ondernemer na toetsing door de fiscus aan de volgende 
criteria: zelfstandigheid, duurzaamheid en omvang van de werkzaamheden; grootte van 
de opbrengst/omvang van de bruto omzet; winstverwachting; het doen van substantiële 
investeringen; het lopen van reële en substantiële (ondernemers)risico’s; streven naar 
continuïteit; de beschikbare tijd; de externe bekendheid en het aantal opdrachtgevers. Het 
toetsen van het ondernemerschap kan via belastingdienst.ondernemerscheck.nl 
(zie uitgebreide informatie in hoofdstuk 2). 
De oprichting van en eenmanszaak is eenvoudig door de onderneming in te schrijven in 
handelsregister Kamer van Koophandel. Er geldt voor de eenmanszaak geen wettelijke 
verplichting tot publicatie van jaarstukken. Wel is hij met zijn gehele vermogen 
(bedrijfs- en privévermogen) aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. De 
term eenmanszaak typeert alleen de rechtsvorm, want de solist kan wel (ondersteunend) 
personeel (in loondienst) aannemen 
De medisch specialist/solist kan, als hij van de NZa een individuele beschikking heeft 
gekregen, het (door de NZA vastgestelde ) integrale tarief declareren bij zorgverzekeraar en/
of patiënten. In deze beschikking verklaart de medisch specialist/solist dat hij voldoet aan 
een aantal door de NZa geformuleerde voorwaarden met betrekking tot de levering van 
zorg. 
De solist kan werkzaamheden voor een ziekenhuis of andere zorginstelling verrichten indien 
hij over een toelatingsovereenkomst met het betrokken ziekenhuis of zorginstelling beschikt, 
waarin de verhouding tussen de vrijgevestigd medisch specialist en het ziekenhuis waarin 
hij werkzaam is wordt vormgegeven.  
Volgens een modelovereenkomst, opgesteld door de Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen (NVZ) en de toenmalige Orde van Medisch Specialisten (nu: Federatie van 
Medisch Specialisten, FMS) regelt de toelatingsovereenkomst enerzijds het functioneren 
van de medisch specialist als opdrachtnemer/hulpverlener van de patiënt in de zin van de 
WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) anderzijds de praktijkvoering 
voor eigen rekening en risico (inclusief zelfstandig declaratierecht en debiteurenrisico) van 
de medisch specialist. Het ziekenhuis is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg 
en de prijs- en productieafspraken met de zorgverzekeraars.
De winst uit de solopraktijk wordt bepaald door de inkomsten(omzet) uit de praktijk te 
verminderen met de kosten die voor de praktijk zijn gemaakt bv. voor het in de praktijk 
werkzame personeel. De medisch specialist geeft zichzelf een maandelijks of regelmatig 
inkomen uit de ontvangen omzet in de vorm van een voorschot op het (positieve) saldo, 
dat uiteindelijk resteert. Na afloop van het jaar stelt hij zijn definitief inkomen vast en 
verrekent de reeds betaalde voorschotten. Hij betaalt over zijn inkomsten (na aftrek van 
kosten) inkomstenbelasting. Hij is IB-ondernemer.  
Deze vorm van salariëring verschilt dus van die van de dga/VPB-ondernemer (paragraaf 
1.3), die een salaris (en mogelijk ook een winstuitkering en/of dividend) uit de BV 
ontvangt. 
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Volgens de Monitor integrale bekostiging medisch-specialistische zorg 2018 was het aantal 
solisten in 2016 beperkt tot ongeveer 40 aanbieders. 
 
De zelfstandige medisch specialist/solist is voor zijn pensioen verplicht verzekerd bij de 
Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten SPMS (gevestigd te Zeist). (paragraaf 4.1.1) 
 
1.2.2 Duo- of groepspraktijk: als maat of vennoot in samenwerkingsvorm (geen 
rechtspersoon) 
Het is ook mogelijk dat de medisch specialist als eenmanszaak toetreedt tot een maatschap 
of vof, vennootschap onder firma(of cv, commanditaire vennootschap), waarbij de 
praktijken van de maten of vennoten tot een organisch geheel zijn of worden gevoegd.

Maatschap of vennootschap onder firma 
Een maatschap is een overeenkomst, waarbij twee of meer personen (of rechtspersonen) 
zich verbinden om op basis van ieders inbreng een gezamenlijk voordeel te behalen en te 
verdelen. 
De vennootschap onder firma (vof) is een maatschap, waarbij twee of meer personen of 
rechtspersonen een bedrijf (en geen beroep, zoals bij de maatschap) uitoefenen onder 
een gemeenschappelijke naam. Een voorbeeld van een vof is een man-vrouw firma, 
waarin beide partners/echtgenoten (ongeachte sekse) op gelijke voet (gelijkwaardig 
werk) functioneren. Voor beide partners, die moeten voldoen aan de fiscale eisen 
van ondernemerschap (zoals het urencriterium, zie paragraaf 2.2) , gelden de fiscale 
ondernemersvoordelen zoals ondernemersaftrek (zie paragrafen 2.1 en 2.2). 
De toetreding van een medisch specialist of een besloten vennootschap met de medisch 
specialist als dga (zie toelichting in paragraaf 1.3) tot een (bestaande) maatschap of vof 
betekent dat hij op basis van gelijkheid (meestal) evenredig participeert in de bezittingen en 
schulden van de maatschap. Alle maten of vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk, ook met 
hun privé vermogen voor handelingen, die onder de naam van de maatschap of vof door 
ieder van hen worden verricht. De maten en vennoten zijn in beginsel voor gelijke delen 
aansprakelijk. Een bevoegde maat of vennoot kan een overeenkomst sluiten namens de 
maatschap of vof. Als de maat of vennoot onbevoegd is, zijn de andere maten of vennoten 
niet aansprakelijk (alleen de maat of vennoot, die de overeenkomst sloot).
De maten of vennoten die willen samenwerken, sluiten een maatschapsovereenkomst 
of vennootschapscontract, waarin afspraken worden gemaakt over het voor 
gemeenschappelijke rekening uitoefenen van de praktijk, duur van de samenwerking, 
inbreng (bijvoorbeeld praktijkpand of gebruik van praktijkpand); bevoegdheden, 
taakverdeling, toe- en uittreding van maten, gevolgen van het beëindigen en afspraken 
ingeval van overlijden 
De inhoud van de maatschapsovereenkomst of vennootschapscontract kan per maatschap 
of vof verschillen. De maatschap of vof is geen rechtspersoon, d.w.z. dat de maatschap of 
vof niet zelfstandig rechts- en handelingsbevoegd is, maar wel handelend naar derden kan 
optreden. 
Alle opbrengsten van de gezamenlijke praktijk zijn inkomsten van de maatschap of vof, alle 
kosten komen ten laste van de maatschap of vof. Het verschil tussen kosten en opbrengsten 
wordt op de in de maatschapsovereenkomst afgesproken wijze onder de maten of vennoten 
verdeeld (of bij verlies door de maten of vennoten gedragen). 
 
De maatschap wordt als samenwerkingsvorm gebruikt voor (personal holdings van) medisch 
specialisten met zowel hetzelfde of ook verschillende specialismen.
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Regiomaatschap 
Een regiomaatschap wordt de maatschap genoemd, waarin medische specialisten van 
een bepaalde discipline samenwerken om in een aantal ziekenhuizen, zorginstellingen 
e.d. in de regio zorg te verlenen. De medisch specialisten hebben ieder voor zich een 
toelatingsovereenkomst met de betrokken ziekenhuizen. Het is een instellingsoverstijgende 
maatschap. De regiomaatschap kan qua mededingingsrecht problemen opleveren. Mogelijke 
machtsconcentraties bij regiomaatschappen kunnen als aanmerkelijk marktmacht (AMM) 
worden beschouwd, waartegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kan optreden. 
Aanmerkelijke marktmacht betekent dat een regiomaatschap zoveel macht heeft in de 
zorgmarkt, dat hij zich onafhankelijk van concurrenten of de wens van consumenten 
kan gedragen. Dat kan de ontwikkeling van concurrentie en de werking van de vrije 
markt beperken en is daarom onwenselijk. De NZa grijpt dan in door verplichtingen op te 
leggen. Er is een wetsontwerp bij de Tweede Kamer ingediend, die het instrument van de 
aanmerkelijke marktmacht bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) wil onderbrengen, 
omdat de ACM al ervaring heeft met het toetsen van economische machtsposities. De 
Tweede Kamer heeft nog (steeds) niet met het voorstel ingestemd.
 
Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen  
Eind mei 2019 werd de interconsultatie afgesloten van het wetsvoorstel modernisering 
vennootschappen (vaststelling van een nieuwe titel 7.13 Burgerlijk Wetboek). Bij aanname 
van dit voorstel door de Tweede en Eerste kamer (te verwachten in de loop van 2020) zullen 
de maatschap en de vennootschap onder firma simpelweg “vennootschap” worden genoemd 
Het verschil tussen beroep (maatschap) en bedrijf (vof) vervalt. (De namen “maatschap: en 
“v.o.f” kunnen wel gebruikt blijven worden!).  
Ook na invoering van het wetsvoorstel is voor het oprichten van een personenvennootschap 
geen notaris nodig. Er is een voorziening voor intredende en uittredende vennoten, die 
de huidige wet niet kent. De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid bij inschrijving 
in het handelsregister. Voor schulden zal eerst de vennootschap zelf moeten worden 
aangesproken. Pas als deze geen verhaal blijkt te bieden, kunnen de vennoten zelf worden 
aangesproken. 
Indien echter een opdracht aan de personenvennootschap wordt opgedragen en deze opdracht 
wordt evident door slechts één vennoot uitgevoerd, dan is slechts deze vennoot (in privé) 
aansprakelijk. De overige vennoten blijven dan buiten schot. De schuldeiser die de vennoot 
aanspreekt moet overigens wel eerst aantonen, dat de vennootschap geen verhaal biedt. 

1.2.3 Fiscale afrekening via de inkomstenbelasting  
De medisch specialist/solist/eenmanszaak heeft te maken met de omzet/inkomsten van zijn 
praktijk, die na het verrekenen van de praktijkkosten leidt tot het bruto-inkomen van de 
medisch specialist, over welk inkomen inkomstenbelasting moet worden betaald. De medisch 
specialist is een IB-ondernemer. 
Een medisch specialist, die maat of vennoot is in een maatschap of vof, heeft te maken 
met de omzet van de praktijk van de maatschap of de vof, die na het verrekenen van de 
praktijkkosten leidt tot een bedrag, dat volgens de in de maatschapsovereenkomst bepaalde 
verdeelsleutel aan ieder van de maten of vennoten wordt uitgekeerd. Deze uitkering 
vormt het bruto-inkomen van de medisch specialist/maat of vennoot, over welk bedrag 
inkomstenbelasting moet worden betaald.  
 
De medisch specialist is als solist of maat in een maatschap of vennoot in een vennootschap 
onder firma) geniet de fiscale ondernemersfaciliteiten (ondernemersaftrek; MKB-vrijstelling), 
indien hij door de fiscus als een zelfstandig ondernemer wordt erkend. Hij moet dan wel 
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aan een aantal voorwaarden voldoen (paragraaf 2.2). Het toetsen van het ondernemerschap 
kan via de ondernemerscheck: belastingdienst.ondernemerscheck.nl 

Tabel 4A: Tarieven inkomstenbelasting 2020 en 2021 jonger dan AOW-leeftijd  
Tarieven 2019 en 2020, box 1 (belastbaar inkomen uit werk en wonen) voor personen 
jonger dan de AOW-leeftijd (2019 en 2020: 66 jaar en 4 maanden)  
Toelichting afkortingen: ib= inkomstenbelasting; v.verz. = volksverzekeringen
2020 2020 2021 2021
Belastbaar inkomen in € Tarief (in %) Belastbaar inkomen in € Tarief (in %)
0 t/m 34.711 37,35 

- 9,7 ib 
- 27,65 v.verz.

0 tot 34.999 37.10

34.712 t/m 68.507 37,35  
- 37,35 ib 

35.000 tot 68.507 37.10

68.508 en meer 49,5 
- 49,5 ib 

68.508 of meer 49,5

*In 2020 is het tweeschijvenstelsel ingevoerd 
Tabel 4B: Tarieven inkomstenbelasting 2020 en 2021 ouder dan AOW-leeftijd 
Tarieven 2019 en 2020 box 1 (belastbaar inkomen uit werk en wonen) voor personen ouder dan de AOW leeftijd  
(in 2019 en 2020: 66 jaar en 4 maanden) en geboren in of na 1 januari 1946* 
2020 * 2020 2021 2021

Belastbaar inkomen in € Tarief (in %) Belastbaar inkomen in € Tarief (in %)

0 t/m 34.711*** 19,45 
- 9,7 ib 
- 9,75 v.verz.

0 tot 34.999**** 19,20

34.712*** tot 68.507 37,35 
- 37,35 ib

35.000****t/m 
68.507

37,10

68.508 of meer 49,5 
- 49,5 ib 

68.508 of meer 49,5

*AOW-gerechtigden betalen geen AOW-premie, waardoor voor deze groep drie schijven blijven bestaan
**Wie de AOW-leeftijd heeft bereikt, maar vóór 1 januari 1946 is geboren het eindbedrag in de tweede schijf 
resp. het beginbedrag in de derde schijf in 2019 niet € 34.300 resp. 34.301, maar € 34.817 resp. 34.818
***Wie de AOW-leeftijd heeft bereikt, maar vóór 1 januari 1946 is geboren het eindbedrag in de tweede schijf 
resp. het beginbedrag in de derde schijf 2020 niet € 34.712 resp. 34.713, maar € 35.375 resp. 36.376 
**** Wie de AOW-leeftijd heeft bereikt, maar vóór 1 januari 1946 is geboren het eindbedrag in de tweede 
schijf resp. het beginbedrag in de derde schijf in 2021 niet € 34.999 resp. 35.000, maar € 35.765 resp.35.766

Het eindpunt van de laatste schijf wordt gedurende de huidige kabinetsperiode bevroren op 
het huidige niveau van € 68.507 

Vermogensrendementsheffing (VRH)  
Naast belastingplichtig voor de inkomstenbelasting (box 1) kan de medisch specialist te 
maken krijgen met de vermogensrendementsheffing (VHR) (belastbaar inkomen uit sparen 
en beleggen) van box 3.

Tabel 5: tarieven vermogensrendementsheffing 2019 en 2020  
5A: VRH 2019 
Vermogen = sparen en beleggen minus schulden (met een drempel van € 3.000; partners € 
6.000)  
Heffingsvrije vermogen/vrijstelling 2019: € 30.360 (€ 60.720 voor fiscale partners).  
Bij een gezamenlijk vermogen van € 60.720 in 2019 behoeft dus geen 
vermogensrendementsheffing (VRH) te worden betaald.
Het tarief 2019 is (evenals de jaren daarvoor) 30% over het fictieve rendement. Het fictieve 
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rendement (t/m 2016 nog 4%) kent in 2019 drie schijven: 1,93%, 4,44% en 5,59%.
Vermogen op peildatum 0.01.2019 
boven vrijstelling

Fictief  
rendement 

Bij een belastingtarief van 
30% over het rendement is het 
% over het belaste spaargeld

Meer dan Maar niet meer dan 

0 71.651 1,93% 0,58 (0,579)

71.651 989.736* 4,44% 1,33% (1,332)

989.736 5,59% 1,68% (1.677) 
*dus over een bedrag tot maximaal € 918.082 (€ 989.736 minus € 71.651)

5B: VRH 2020 
Vermogen = sparen en beleggen minus schulden (met een drempel van € 3.100; partners 
€ 6.200) 
Heffingsvrij vermogen/vrijstelling 2020: € 30.846 (€ 61.692 voor fiscale partners).  
Bij een gezamenlijk vermogen van € 61.692 in 2020 behoeft dus geen 
vermogensrendementsheffing (VRH) te worden betaald. 
Het tarief 2020 is (evenals de jaren daarvoor) 30% over het fictieve rendement. 
Het fictieve rendement kent in 2020 drie schijven: 1,79 %, 4,19% en 5,28%
Vermogen op peildatum 
0.01.2020 boven vrijstelling

Fictief  
rendement 

Bij een belastingtarief van 30% over 
het rendement is het % over het belaste 
vermogen 

Meer dan Maar niet meer dan 
0 72.797 1,789% 0,54% (0,5367)
72.797 1.005.572* 4,185% 1,26% (1,2555)
1.005.572 5,28% 1,58% (1,584) 

*dus 4,185% over een bedrag tot maximaal € 932.775 (€ 1.005.572 minus € 72.797)

Tabel 6 A t/m D: voorbeeld berekeningen VRH 2020 en overzicht saldi en 
rendementspercentages 

Tabel 6A: Berekening VRH 2020 bij vermogen van € 100.000 per belastingplichtige
schijf Belastbaar

bedrag in schijf €
% fictief 

rendement 
Over € Fictief 

rendement in € 
VRH = 30% van fictief  

rendement in € 

30.846 vrijstelling 30.846 vrijstelling
1 72.797 1,789 69.154 1.237 371*
2 932.775 4,185
3 >1.005.572 5,28
totaal 100.000 371
% 0,37

*of 0,5367 x € 69.154 = € 371

Tabel 6B: Berekening VRH 2020 bij vermogen van € 445.000 per belastingplichtige 
schijf Belastbaar

bedrag 
in schijf €

% fictief 
rendement 

Over € Fictief 
rendement in € 

VRH = 30% van  
fictief rendement in € 

30.846 vrijstelling 30.846 vrijstelling
1 72.797 1,789 72.797 1.302 391*
2 932.775 4,185 341.357 14.286 4.286**
3 >1.005.572 5,28
totaal 445.000      4.677
 % 1,05

*0,5367 x 72.797 = € 391 ** 1,2555 x 341.357= € 4.286

20

Medisch specialist, ondernemerschap en fiscus



21

Medisch specialist met eigen praktijk; IB-ondernemer

1
Tabel 6C: Berekening VRH 2020 bij vermogen van € 600.000 per belastingplichtige
schijf Belastbaar

bedrag 
in schijf €

% fictief 
rendement 

Over € Fictief 
rendement 

in € 

VRH = 30% van fictief 
rendement in € 

30.846 vrijstelling 30.846 vrijstelling
1 72.797 1,789 72.797 1.302 391*
2 932.775 4,185 496.357 20.773 6.232**
3 >1.005.572 5,28
totaal 600..000      6.623
 % 1,11

*0,537 x 72.797 = € 391 ** 1,2555 x 496.357= € 6.232

Tabel 6D: Berekening VRH 2020 bij vermogen van € 1.200.000 per belastingplichtige 
schijf Belastbaar 

bedrag 
in schijf €

% fictief 
rendement 

(fr)

Over € Fictief 
rendement 

in € 

VRH = 30% van fictief 
rendement in € 

30.846 vrijstelling 30.846 vrijstelling

1 72.797 1,789 72.797 1.302 391*

2    932.775 4,185 932.775 39.037 11.711**

3 >1.005.572 5,28 163.582 8.637 2.591***

totaal 1.200.000     14.693

% 1,22

*0,537 x 72.797 = € 391 ** 1,2555 x 932.775 = € 11.725 ***1,584 x € 163.583= 2.591

 
Tabel 6E: saldi (rente minus VRH) en % rendement bij verschillende vermogens en 
rentepercentages 2020

*zie de berekeningen VRH in de tabellen 6A t/m 6D 

Door de vermogensrendementsheffing (VRH) ( tabel 6) is het rendement op de spaargelden 
in box 3 tot een rentepercentage van 1% in het algemeen negatief. Pas vanaf 1% rente is 
er sprake van een bescheiden rendement (tot € 400.000) en vanaf 2,3 % wordt sparen in 
box 3 weer meer rendabel. De tarieven VHR 2021 worden in de miljoenennota 2021 (te 
verschijnen 15 september 2020) bekend gemaakt.

Hervorming box 3 vanaf 2022 
In de Miljoenennota 2020 werd aangekondigd, dat box 3 met ingang van 1 januari 2022 
wordt hervormd. Box 3 krijgt volgens dit voorlopige voorstel drie vermogensvormen 
(sparen; beleggen en schulden) met een eigen fictief rendement, waarover 33% belasting 
wordt geheven, waarbij 

Vermogen
in €

Rente 
0,01%
in €

Rente 
0,05%
in €

Rente 
0,1% 
in €

Rente 
0,5% 
in

Rente 
1 %
in €

Rente 
2 %
in

Rente 
3% 
in €

VRH
2020*

Saldo bij  
0,01%  
in € 

Saldo bij  
0,05%  
in € 

saldo
bij 0,1% 
in €

Saldo bij 
0,5%  
in € 

Saldo
bij 1 % 
in € 

Saldo  
bij 2 %  
in € 

saldo
bij 3 % 
in €

100.000 10 50 100 500 1.000 2000 3.000 371 (361) (321) (271) 129 629 1.629 2.629
rendement
in %

(0,36) (0,32) (0,27) (0,13) 0,63 1,63 2,63

445.000 44,5 222,5 445 2.225 4.450 8.900 13.350 4.677 (4.632,5) (4.454,5) (4.232) (2.452) (227) 4.223 8.673
rendement
in %

(1,04) (1,00) (0,95) (0,55) 0,05 0,95 1.95

600.000 60 300 600 3.000 6.000 12.000 18.000 6.623 (6.563) (6.323) (6.023) (3.623) (623) 5.377 11.377
rendement
in %

(1,09) (1,05) (1,00) (0,60) (0,10) 0,90 1,90

1.200.000 120 600 1.200 6.000 12.000 24.000 36.000 14.693 (14.573) (14.093) (13.493) (8.693) (2.693) 9.307 21.307
rendement
in %

(1,23) (1,17) (1,12)    (0,72) (0,22) 0,78 1,78 



1.  over een bedrag van € 30.846 aan sparen en beleggen geen belasting wordt geheven 
(heffingvrij vermogen) (PS Vanaf een bedrag van > € 30.846 per persoon; € 61.692 per 
fiscaal paar) wordt over het gehele bedrag het fictieve rendement berekend).

2.  een bedrag van € 400 (heffingvrij inkomen) van het berekende fictieve rendement per 
persoon is vrijgesteld van de te betalen belasting (per fiscaal paar dus € 800!)

3.  Een tarief van 33%, dat wordt geheven over het fictieve rendement minus € 400 
(heffingvrij inkomen) (per fiscaal paar dus € 800!) 
  
Tabel 7: Tarieven vermogensrendementsheffing 2022

 Vermogensdeel Fictief rendement 

Sparen (= geld op de bank) 0,09
Alle andere vormen van vermogen zoals beleggingen, geld 
onder het matras etc. 

5,33

Negatief vermogen (schulden) 3,03

Let op: dit impliceert, dat een spaarder tot een spaarbedrag van € 445.000 geen VRH betaalt. 

Immers 0,09% van € 445.000 = € 400, welk bedrag niet wordt belast. Bij fiscale partners is 
het niet belaste bedrag het dubbele van dit bedrag: € 888.890! 
Een spaarder met € 600.000 krijgt te maken met een forfaitair rendement van 0,09 % van  
€ 600.000 (= € 540), te corrigeren met het heffingvrij vermogen van € 400 = € 140. VRH: 
33% van € 140 = € 46. 
Bij een belegging van € 7.505 is er een fictief rendement van € 400 (5,33% x € 7.505), 
waarover na verrekening van het heffingvrij inkomen geen VRH hoeft te worden betaald. 
Een belegger met € 600.000 krijgt te maken met een forfaitair rendement van 5,33% van  
€ 600.000 (= € 31.980), te corrigeren met het heffingvrij vermogen van € 400 = € 31.580  
VRH: 33% van € 29.798 = € 10.421.
Personen met zowel spaargelden, beleggingen en schulden moetend dus per categorie 
uitrekenen, wat het fictieve of forfaitaire rendement per categorie is. De fictieve rendementen 
van sparen en beleggen worden opgeteld en verminderd met het fictieve (negatieve) 
rendement van de schulden. Daarna wordt dit bedrag gecorrigeerd met het heffingvrij 
vermogen van € 400. Over het resterend vermogen dient 33% VRH te worden betaald.  
Let op: VVD, CDA en PvdA zijn kritisch over het voorstel VRH 2022 en vragen de minister 
met een nieuw voorstel te komen, omdat het vermogen anders dan spaargelden teveel wordt 
belast. De AFM heeft ook om een wijziging gevraagd, omdat beleggen onder deze regeling 
particulieren óf afschrikt te gaan beleggen óf juist doet kiezen voor meer risicovolle 
beleggingen. De staatssecretaris heeft laten weten, dat de uitwerking van het voorstel wordt 
uitgesteld tot na de zomer 2020.

Tabel 8A t/m F: voorbeeld berekeningen VRH 2022 en overzicht saldi en 
rendementspercentages 

Tabel 8A: Berekening VRH 2022 bij € 100.000 spaargelden per belastingplichtige
schijf Totaal bedrag 

in schijf €
% fictief 

rendement
Over € Fictief 

rendement 
in € 

Minus heffingvrii 
vermogen

€ 400

VRH = 33%  
van fictief  

rendement in € 
sparen >30.846 0,09 100.000 90
beleggen >30.846 5,33
schulden >30.846 3,03
totaal 100.000 90 (310) geen VRH
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Tabel 8B: Berekening VRH 2022 bij € 600.000 spaargelden per belastingplichtige
schijf Totaal bedrag 

in schijf €
% fictief 

rendement
Over € Fictief 

rendement 
in € 

Minus heffingv-
rii vermogen

van € 400 

VRH = 33% van  
fictief rendement 

minus € 400 
sparen >30.846 0,09 600.000 540
beleggen >30.846 5,33
schulden >30.846 3,03
totaal 600.000   540 140   46

Tabel 8C: Berekening VRH 2022 bij € 1,2 miljoen spaargelden per belastingplichtige
schijf Totaal bedrag 

in schijf €
% fictief 

rendement
Over € Fictief 

rendement 
in € 

Minus heffingvrii 
vermogen

van € 400 

VRH = 33% van  
fictief rendement 

minus € 400 
sparen >30.846 0,09  1.200.000 1.080
beleggen >30.846 5,33
schulden >30.846 3,03
totaal 1.200.000 1.080 680 224

Tabel 8D: Berekening VRH 2022 bij € 600.000 vermogen, waarvan 300.000 sparen 
300.000 beleggen per belastingplichtige
schijf Totaal bedrag 

in schijf €
% fictief 

rendement
Over € Fictief 

rendement 
in € 

Minus heffingvrii 
vermogen

van € 400 

VRH = 33% van  
fictief rendement 

minus € 400 
0-30.846 geen VRH

sparen >30.846 0,09 300.000 270
beleggen >30.846 5,33 300.000 15.990
schulden >30.846 3,03
totaal 600.000 16.260 15.860 5.233

Tabel 8E Berekening VRH 2022 bij € 400.000 vermogen, waarvan 200.000 sparen 
300.000 beleggen almede € 100.000 schulden per belastingplichtige
schijf Totaal bedrag 

in schijf €
% fictief 

rendement
Over € Fictief 

rendement 
in € 

Minus heffingvrii 
vermogen

van € 400 

VRH = 33% van  
fictief rendement 

minus € 400 
0-30.846 geen VRH

sparen >30.846 0,09 200.000 180
beleggen >30.846 5,33 300.000 15.990
schulden >30.846 3,03 (100.000) (3.030)

totaal 400.000 13.140 12.740 4.204

Indien de nu voorgestelde wijzigingen onverkort worden doorgevoerd zullen de 
rendementen van de in te leggen spaargelden dankzij de fors lagere tarieven van box 3 (zie 
paragraaf 1.2.3, tabel 7) fors stijgen. Zie tabel 8F op de volgende pagina.
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Tabel 8F: saldi (rente minus VRH) en % rendement bij verschillende spaartegoeden en 
rentepercentages 2022

 

*zie de berekeningen VRH in de tabellen 8A t/m 8C

Let op: sparen privé geeft (bij de in 2020 voorgestelde tarieven) in 2022 steeds een 
belangrijk hoger rendement dan in 2020 (en 2021?).  
Let op: de definitieve tarieven van box 3 moeten (in de miljoennota 2021) nog worden 
vastgesteld. Bij een (onverwachte) stijging (of verdere daling) van de rente kunnen de 
definitieve tarieven (en dus ook de rendementsberekeningen) geheel anders uitpakken 
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Spaartegoed
in €

Rente 
0,01%
in €

Rente 
0,05%
in €

Rente 
0,1% 
in €

Rente 
0,5% 
in €

Rente 
1 %
in €

Rente 
2 %
in €

Rente 
3% 
in €

VRH
2022*

Saldo bij 
0,01%  
in €

Saldo bij 
0,05%  
in €

saldo
bij 0,1% 
in €

Saldo bij 
0,5%  
in €

saldo
bij1 % 
in €

Saldo 
bij 2 %  
in €

saldo
bij 3 % 
in €

100.000 10 50 100 500 1.000 2000 3.000 0 10 50 100 500 1.000 2.000 3.000
rendement
in %

0,01 0,05 0,1 0,5 1 2 3

445.000 44,5 222,5 445 2.225 4.450 8.900 13.350 0 44.5 222,5 445 2.225 4.450 8.900 13.350
rendement
in %

0,01 0.05 0,1 0,5 1 2 3

600.000 60 300 600 3.000 6.000 12.000 18.000 46 14 254 554 2.954 5.954 11.954 17.954
rendement
in %

0,002 0,04 0,09 0,49 0,99 1,99 2,99

1.200.000 120 600 1.200 6.000 12.000 24.000 36.000 224 (104) 376 976 5.776 11.776 23.776 35.776
rendement in % (0,008) 0,03 0,08 0,48 0,98 1,98 2,98


