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Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning 

 

In box 1 worden het inkomen uit werk en woning belast. Het belastbaar 

inkomen wordt berekend door alle inkomensbronnen bij elkaar op te tellen 
en daarvan alle aftrekposten af te trekken. De belangrijkste posten zijn 

hieronder op een rij gezet. 

 

bij elkaar optellen 

 loon uit dienstverband 
 winst uit onderneming 

 inkomen uit overige werkzaamheden (bv. freelance opdrachten) 
 inkomen uit sociale uitkeringen en pensioen 

 inkomen uit lijfrente producten 
 inkomen uit een gouden handdruk (ontslagvergoeding) 

 inkomen uit alimentatie (partneralimentatie) 
 eigen woning forfait  

 

daarvan aftrekken 

 betaalde rente over eigen woningschuld (geen consumptieve rente) 
 ondernemersaftrek 

 werknemersaftrek 

 uitgaven voor inkomensvoorzieningen 
 betaalde alimentatie 

 overige persoonsgebonden aftrek 

 

Als bovenstaande posten op een rij worden gezet, krijgt je het belastbaar 

inkomen uit werk en woning. Over dit inkomen ben je inkomstenbelasting 
verschuldigd. In onderstaande tabel is te zien welk belastingtarief betaald 

moet worden. 
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Belastingtarieven box 1  

Hieronder staan de belastingtarieven voor de inkomstenbelasting box 1 

voor het jaar 2016 en 2017. Er is sprake van een progressief stelsel. Dit 
betekent dat de belastingtarieven hoger zijn als het inkomen hoger is. 

Inkomsten in box 1 - tot AOW 

leeftijd 2016 

 

 
IB Schijf 1: t/m € 19.922  

 

 

 
36,55 %  

 
IB Schijf 2: € 19.923 t/m € 

33.715  

 40,15 %  

 

IB Schijf 3: € 33.716 t/m € 
66.421  

 40,15 %  

 

IB Schijf 4: vanaf € 66.422  
 

 

52,00 %  

 

 

Inkomsten in box 1 - tot AOW 
leeftijd 2017  

 
 

IB Schijf 1: t/m € 19.982  

 
 
 

36,55 %  

 

IB Schijf 2: € 19.983 t/m € 

33.791 

 40,80 %  

 

IB Schijf 3: € 33.792 t/m € 
67.072  

 40,80 %  

 
IB Schijf 4: vanaf € 67.073 

 
 
52,00 %  
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Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang 

 

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast (= 

dividendbelasting).  

Een aanmerkelijk belang is het bezit van meer dan 5% van de aandelen in 

een vennootschap door een natuurlijk persoon. Alle voordelen die de 

aandeelhouder met of uit zijn aanmerkelijk belang haalt, zoals dividend of 

verkoopwinst op de aandelen, wordt in box 2 belast tegen een vast tarief. 

 

Belastingtarieven box 2 

 

2016  

Het tarief over het inkomen uit aanmerkelijk belang is in 2016 25% 

 

2017 

 

Het tarief over het inkomen uit aanmerkelijk belang is in 2017 25% 
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Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen 

 

In box 3 worden de inkomens uit sparen en beleggen belast. Het 

belastbaar inkomen wordt berekend door alle inkomensbronnen bij elkaar 

op te tellen en te verminderen met de aftrekposten. 

 

bij elkaar optellen 

 beleggingen in aandelen, beleggingsfondsen, obligaties en andere 
beleggingstitels 

 onroerende zaken (exclusief eigen woning) 
 rechten op onroerende zaken (bv. vruchtgebruik) 

 waarde van beleggings- en spaarverzekeringen  
 

daarvan aftrekken 

 schulden (alleen consumptieve schulden)  
 schulden komen alleen in aanmerking als de gezamenlijke waarde 

meer is dan €2900 per persoon (=schuldendrempel) 

 

Het saldo bezittingen en schulden wordt sinds 2011 jaarlijks op 1 januari 

bepaald.  

 

Belastingtarieven box 3 

 

Over het belastbaar inkomen in box 3 betaal je 1.2% belasting. De 

Belastingdienst gaat er vanuit dat je 4% rendement maakt over je 

vermogen (het werkelijke rendement is niet relevant). Over dit vermogen 

betaal je 30% heffing. 30% van 4% is 1.2%.  

 

 


