
 
 

Faculteit Rechtsgeleerdheid 
Universiteit Gent 

Academiejaar 2011-2012 
 
 
 
 

50 JAAR SIMULATIE IN DE 
BELGISCHE BELASTINGSFEER 

Een stand van zaken 
 
 
 
 
 
 

Masterproef  
van de opleiding ‘Master in de rechten’ 

 
 
 
 
 
 

Ingediend door  
 

Kim Van Quekelberghe 
(studentennr. 20052840) 

 
 

Promotor: Prof. dr. Michel Maus 
Commissaris: Mevr. Delphine Noré 

 
 



i 
 

WOORD VOORAF  

1. Bij het schrijven van een Masterproef komt veel kijken. Niet alles verliep van een 

leien dakje, of zoals ik het gehoopt had. Het zou dan ook onbegonnen werk zijn om iedereen 

te bedanken die mij hier rechtstreeks of onrechtstreeks heeft bijgestaan.  
Toch wil ik enkele mensen in het bijzonder bedanken. In de eerste plaats gaat mijn dank uit 

naar mijn promotor, Professor Michel Maus, voor het aanbieden van het onderwerp en de 

toegevingen over de invulling ervan. Een zeer speciale bedanking gaat uit naar mijn 

commissaris, Mevrouw Delpine Noré, die mij zoveel ze kon heeft bijgestaan met raad en 

daad, maar die mij ook morele steun heeft gegeven.  

Daarnaast gaat mijn bedanking in het bijzonder uit naar mijn ouders en zus, vriend en 

vriendinnen. Ook zij hebben mij doorheen mijn studiejaren steeds onvoorwaardelijk 

gesteund. 

       Aan allen mijn oprechte dank.  

  



ii 
 

INHOUDSOPGAVE 
 

Woord vooraf        i 

INLEIDING     1 

DEEL I 

DE FISCALE SIMULATIELEER       4 

HOOFDSTUK I.   SIMULATIE IN HET BURGERLIJK RECHT     6 

HOOFDSTUK II. ONTSTAAN VAN DE FISCALE SIMULATIELEER     9 

 AFDELING 1 HET BREPOLSARREST     9 

 AFDELING 2 POGINGEN VAN DE BELASTINGADMINISTRATIE TOT  

BEPERKING VAN DE VRIJE KEUZE VAN DE MINST  

BELASTE WEG                 11 

1. EERSTE POGING: LEER VAN DE WETSONTDUIKING   11 

1.1 Aanhangers van de leer der wetsontduiking in de rechtsleer   12 

1.2 Reactie van de rechtspraak op de introductie door de 

Belastingadministratie   13 

1.3 Afwijzing van de leer der wetsontduiking in de rechtsleer   13 

  2. TWEEDE POGING: THEORIE VAN DE ECONOMISCHE WERKELIJKHEID   14  

   2.1 Reactie van de rechtspraak    14 

    2.1.1 Initiële aanvaarding door de rechtspraak (1978-1987)   14 

    2.1.2 Eerste onrechtstreekse afwijzing “Maas International”   15 

    2.1.3 Tweede expliciete afwijzing: 

     “Van Rompaey vs. Mortsels Accountant Kantoor”   16 

    2.1.4 Derde afwijzing en genadeslag aan de economische  

     werkelijkheidstheorie: “Au Vieux Saint-Martin”   17 

   2.2 Reactie in de rechtsleer    18 

   2.3 Conclusie   18 

 

 

 



iii 
 

 AFDELING 3 VERDUIDELIJKING VAN DE BREPOLSDOCTRINE   19 

1. ONDUIDELIJKHEID IN RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER   19 

1.1 Tegengestelde standpunten in de fiscale doctrine   19 

1.2 Verdeelde rechtspraak   20 

  2. VERDUIDELIJKING DOOR DE RECHTSPRAAK   21 

   2.1 Eerste verduidelijking: het arrest “Interlabel”   21 

   2.2 Concrete stellingname: het “Apothekersarrest”   21 

   2.3 Bevestiging van het “Apothekersarrest”   23 

  3. ANALYSE VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE NIET-TEGENSTELBAARHEID 

   WEGENS SCHENDING VAN EEN WETTELIJKE BEPALING   24 

   3.1 De schending van een niet-fiscale bepaling van openbare orde   24 

    3.1.1 Ook bij schending van een rechtsregel van louter dwingend recht?   24 

   3.1.2 Oplossing volgens PEETERS: enkel regels van openbare orde   25 

   3.2 Intentie om belastingen te ontwijken   26 

  4. GEVOLGEN VERBONDEN AAN DE VERVULLING VAN BEIDE VOORWAARDEN   27 

  5. STAAT DE SCHENDING VAN EEN BEPALING VAN OPENBARE ORDE GELIJK 

   AAN SIMULATIE?   28 

 AFDELING 4 CONCLUSIE: WANNEER IS ER VERBODEN SIMULATIE?   30 

HOOFDSTUK III. BELASTINGONTDUIKING VERSUS 

      BELASTINGONTWIJKING: 

      Twee lijnrecht tegenover elkaar staande principes   31 

 AFDELING 1 BELASTINGONTDUIKING OF FISCALE FRAUDE   31 

1. DISSIMULATIE OF GEWONE BELASTINGONTDUIKING   32 

2. SIMULATIE    33 

 AFDELING 2 BELASTINGONTWIJKING   33 

1. BELASTINGONTWIJKING DOOR ONTHOUDING, SUBSTITUTIE OF  

       FYSIEKE ONTWIJKING   34 

2. BELASTINGONTWIJKING DOOR AANWENDING VAN JURIDISCHE 

CONSTRUCTIES    35 

 AFDELING 3 DE VRIJE KEUZE VAN DE MINST BELASTE WEG   36 

1. HET GRONDWETTELIJK LEGALITEITSBEGINSEL    36 

1.1 Grondregels   37 

1.2 Interpretatie van de fiscale wet   37 

1.3 De vrije keuze van de minst belaste weg   38 



iv 
 

  2. HET ALGEMEEN BEGINSEL VAN DE CONTRACTVRIJHEID   38 

 AFDELING 4 OPMERKING   39 

 AFDELING 5 TUSSENBESLUIT: HET ONDERSCHEID BELASTINGONTDUIKING – 

    BELASTINGONTWIJKING VÓÓR DE WET VAN 22 JULI 1993   40 

HOOFDSTUK IV. GRONDSLAG VAN DE VERBODEN FISCALE SIMULATIE   41 

 AFDELING 1 HET REALITEITSBEGINSEL   41 

 AFDELING 2 GEVOLGEN VOORTVLOEIEND UIT HET REALITEITSBEGINSEL    41 

  1. IN DE VESTIGINGSFASE   41 

  2. IN DE INVORDERINGSFASE    43 

  3. AFWIJKINGEN VAN DE UITSLUITING    43 

   3.1 Vestiging van successierechten   43 

   3.2 Vestiging van registratierechten   44 

HOOFDSTUK V. PRAKTISCHE ASPECTEN VAN DE FISCALE SIMULATIE 

    OVERGENOMEN UIT HET BURGERLIJK RECHT   45 

 AFDELING 1 CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN   45 

1. MATERIËLE BESTANDDELEN   46 

1.1 Het bestaan van twee overeenkomsten, een openbare en een verborgen            46 

   1.2 Simultaneïteit   46 

   1.3 Geheim karakter van de werkelijke overeenkomst   46 

   1.4 Geen noodzaak tot het veruitwendigen van de werkelijke overeenkomst   47 

  2. INTENTIONEEL BESTANDDEEL OF SIMULATIEAFSPRAAK    47 

 AFDELING 2 INTERPRETATIE VAN HET SIMULATIEBEGRIP   48 

1. RECAPITULATIE – INTERPRETATIE IN HET BURGERLIJK RECHT   48 

2. BETEKENIS IN HET FISCAAL RECHT   48 

2.1 Interpretatie in de rechtsleer   49 

2.2 Evolutie in de rechtspraak    50 

  2.2.1 Vóór het Brepolsarrest   50 

  2.2.2 Na het Brepolsarrest   50 

 AFDELING 3 GRADATIES VAN SIMULATIE   51 

1. ABSOLUTE SIMULATIE   51 

2. RELATIEVE SIMULATIE   52 

HOOFDSTUK VII. BEWIJS VAN SIMULATIE   53 

 AFDELING 1 BEWIJSLAST   53 



v 
 

 AFDELING 2 BEWIJSMIDDELEN   53 

 AFDELING 3 VOORWERP VAN BEWIJS   54 

1. ABSOLUTE SIMULATIE (FICTIEVE AKTE)   54 

2. RELATIEVE SIMULATIE (GEVEINSDE AKTE)   54 

 AFDELING 4 BEWIJSCRITERIA   55 

HOOFDSTUK VIII. GEVOLGEN VERBONDEN AAN EEN VERBODEN  

     SIMULATIE   56 

 AFDELING 1 SANCTIES VOOR DE BELASTINGPLICHTIGE   56 

1. ADMINISTRATIEVE SANCTIES   56 

2. STRAFRECHTELIJKE SANCTIES   56 

3. UNA VIA-PRINCIPE: GEEN CUMULATIE VAN BEIDE SANCTIES   57 

 AFDELING 2 GEVOLGEN VOOR DE SCHATKIST   57 

1. EEN GESIMULEERDE HANDELING   57 

2. SCHENDING VAN EEN RECHTSREGEL VAN OPENBARE ORDE   58 

DEEL II 

WETTELIJKE BEPERKING VAN DE 

BREPOLSDOCTRINE –  

De algemene antimisbruikbepalingen   60 

HOOFDSTUK I. TOTSTANDKOMING   63 

 AFDELING 1 FISCAAL KLIMAAT VOORAFGAAND AAN DE INVOERING  

    VAN DE ALGEMENE ANTIMISBRUIKBEPALINGEN   63 

 AFDELING 2 DOELSTELLING   64 

HOOFDSTUK II. ANTIMISBRUIKBEPALING IN DE  

    INKOMSTENBELASTING   65 

 AFDELING 1 OORSPRONKELIJK WETSONTWERP   65 

1. BEWIJSLAST IN HOOFDE VAN DE ADMINISTRATIE   65 

2. TEGENBEWIJS DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE    66 

 AFDELING 2 ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE   66 



vi 
 

 

 AFDELING 3 DE ANTIMISBRUIKBEPALING INGEVOERD DOOR  

    DE WET VAN 22 JULI 1993    67 

1. VERDUIDELIJKING DOOR DE MEMORIE VAN TOELICHTING     67 

2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN    68 

2.1 Bewijs van fiscale motieven door de Administratie    69 

2.2 De herkwalificatievereiste    70 

  2.2.1 De herkwalificatievoorwaarden    70 

  2.2.2 De toepassingsvoorwaarden     71 

2.3 Tegenbewijs door de belastingplichtige    72 

  3. TUSSENCONCLUSIE: HET HOF VAN CASSATIE HEEFT ART. 344, §1 WIB 

   ONWERKZAAM GEMAAKT    73 

  4. SANCTIES      74 

   4.1 De niet-tegenstelbaarheid uit art. 344, §1 WIB    74 

   4.2 Administratieve sanctie?     75 

   4.3 Strafrechtelijke sanctie?    76 

  5. ONDUIDELIJKHEDEN OVER DE DRAAGWIJDTE VAN ART. 344, §1 WIB    76 

   5.1 Verduidelijkingen    77 

    5.1.1 Het begrip “akte”    77 

    5.1.2 De notie “herkwalificatie”    77 

   5.2 Strekkingen in de rechtsleer    78 

   5.3 Standpunt Hof van Cassatie    78 

 AFDELING 4 DE GRONDWETTIGHEID VAN ART. 344, §1 WIB  

    TER DISCUSSIE    79 

1. RECHTSMISBRUIK VS. WETSONTDUIKING    79 

1.1 De leer van de wetsontduiking    80 

1.2 Het rechtsmisbruik uit art. 344, §1 WIB     81 

1.3 Overlapping?    81 

  2. DE GRONDWETTIGHEID     82 

   2.1 Introductie van het leerstuk van de wetsontduiking    82 

   2.2 Bevoegdheidsdelegatie naar de uitvoerende en rechterlijke macht    83 

HOOFDSTUK III. ANTIMISBRUIKBEPALINGEN IN DE REGISTRATIE-  

      EN SUCCESSIERECHTEN    86 

HOOFDSTUK IV. ANTIMISBRUIKBEPALING IN DE BTW    88 

 



vii 
 

HOOFDSTUIK V. TUSSENBESLUIT: 

      HET FISCAAL LANDSCHAP NÁ DE WET VAN 22 JULI 1993    91 

 AFDELING 1 REACTIE OP BREPOLSARREST EN “AU VIEUX SAINT-MARTIN” 

    ARREST    91 

 AFDELING 2 HET ONDERSCHEID BELASTINGONTDUIKING- 

    BELASTINGONTWIJKING NÁ DE WET VAN 22 JULI 1993    92 

 AFDELING 3 DE VRIJE KEUZE VAN DE MINST BELASTE WEG NÁ  

    DE WET VAN 22 JULI 1993    93 

HOOFDSTUK VI. DE ANTIMISBRUIKBEPALINGEN IN EUROPEES  

      PERSPECTIEF    95 

 AFDELING 1 INVOERING VAN EEN EUROPESE MISBRUIKLEER    95 

1. ALGEMENE BEPERKING BIJ MISBRUIK VAN DE VERDRAGSVRIJHEDEN 

      OP HET GEMEENSCHAPSRECHT    95 

2. TOEPASSING EUROPESE MISBRUILEER IN FISCALE ZAKEN    96 

2.1 Misbruik en BTW    97 

2.2 Misbruik en directe belastingen: volstrekt kunstmatige constructies    98 

2.3 Opmerking: overkoepelend misbruikconcept    99 

 AFDELING 2 INVLOED VAN DE EUROPESE ANTIMISBRUIKLEER OP DE  

    NATIONALE ANTIMISBRUIKBEPALINGEN  100 

1. TOEPASSING VAN DE ANTIMISBRUIKBEPALINGEN IN GRENSOVERSCHRIJDENDE 

CONTEXT    100 

1.1 Proportionele belemmering  101 

1.2 Toetsing van art. 344, §1 WIB  102 

  2. TOEPASSING VAN DE EUROPESE MISBRUIKLEER IN ZUIVER INTERNE 

   CONTEXT    103 

HOOFDSTUK VII. CONCLUSIE: DE ANTIMISBRUIKBEPALINGEN 

MISTEN HUN DOEL  105 

 

 



viii 
 

DEEL III 

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE 

ANTIMISBRUIKBEPALINGEN 107 

HOOFDSTUK I. TOTSTANDKOMING 108 

 AFDELING 1 DE AANBEVELINGEN VAN DE PARLEMENTAIRE  

    ONDERZOEKSCOMMISSIE FRAUDE 108 

 AFDELING 2 WERKGROEP FISCALE FRAUDE 109 

 AFDELING 3 VOORSTEL PROF. LUC DE BROE 110 

1. ELEMENTEN VAN BEHOUD UIT ART. 344, §1 WIB 110 

2. GEVISEERD FISCAAL MISBRUIK DOOR HET NIEUWE ART. 344, §1 WIB 111 

3. VOORGESTELDE WIJZIGINGEN 111 

 AFDELING 4 RECHTSVERGELIJKENDE ARGUMENTEN VOOR EEN WIJZIGING 

    VAN ART. 344, §1 WIB 112 

 AFDELING 5 WETSONTWERP – VERSIE 1 113 

HOOFDSTUK II. DE GELDENDE WETTEKST VAN ART. 344, §1 WIB 115 

 AFDELING 1 VERDUIDELIJKING DOOR DE MEMORIE VAN TOELICHTING 116 

 AFDELING 2 ANALYSE VAN DE NIEUWE ALGEMENE  

    ANTIMISBRUIKBEPALING  117 

1. VOORWERP VAN DE NIET-TEGENSTELBAARHEID 117 

2. DE INVOERING VAN EEN MISBRUIKDEFINITIE  117 

2.1 Twee gevallen van fiscaal misbruik 117 

2.2 Bewijslast in hoofde van de Administratie 119 

  3. VERDELING BEWIJSLAST TUSSEN ADMINISTRATIE EN  

   BELASTINGPLICHTIGE 120 

  4. HERSTEL VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG EN BELASTINGBEREKENING 121 

 AFDELING 3 CONCREET: OUD ART. 344, §1 WIB VS.  

    NIEUW ART. 344, §1 WIB 122 

HOOFDSTUK III. DE GRONDWETTIGHEID OPNIEUW TER DISCUSSIE 123 

 AFDELING 1 ARGUMENTEN VOOR DE ONGRONDWETTIGHEID 123 

 AFDELING 2 WEERLEGGING VAN DE ARGUMENTEN 124 



ix 
 

1. KENMERKEN VAN EEN GELDIGE ANTIMISBRUIKBEPALING 

VOLGENS HET GRONDWETTELIJK HOF 124 

2. INBREUK OP DE VERBODEN ANALOGISCHE TOEPASSING VAN DE FISCALE 

WET    125 

3. GEEN VESTIGING VAN DE BELASTING OP DE JURIDISCHE 

WERKELIJKHEID 125 

 

4. DE ANTIMISBRUIKBEPALING UIT HET BTW-WETBOEK IS ONGRONDWETTIG 

DUS ART. 344, §1 WIB OOK 126 

HOOFDSTUK IV. TUSSENBESLUIT 127 

 AFDELING 1 HEERSENDE ONDUIDELIJKHEDEN OVER DE NIEUWE  

    ANTIMISBRUIKBEPALING 127 

 AFDELING 2 DE VRIJE KEUZE VAN DE MINST BELASTE WEG NÁ DE 

    PROGRAMMAWET VAN 29 MAART 2012 129 

CONCLUSIE – VIJFTIG JAAR SIMULATIE 130 

BIBLIOGRAFIE 134 

 

 

  

 
  



1 
 

INLEIDING 

2. Hoewel belastingen een onoverkomelijk kwaad zijn voor de werking van een moderne 

maatschappij, beschouwt de Belgische belastingbetaler het nog steeds als een onrechtmatige 

aanslag op zijn vermogen. In dit licht bestaat bij de belastingplichtige al jaar en dag de drang om 

zijn fiscale belastingdruk te verlagen en op die manier minder van zijn zuur verdiende centen aan 

de Staat te moeten afdragen. Dit kan zich effectueren onder de vorm van belastingontduiking of 

belastingontwijking. Bij de eerste vorm verlaagt de belastingplichtige zijn belastingdruk, doch op 

een illegale wijze waardoor hij zich blootstelt aan een administratieve en strafrechtelijke 

sanctionering. De andere wijze daarentegen, de belastingontwijking is volstrekt toegelaten. Dit 

kan zich uiten in diverse vormen. De belastingplichtige kan zich het gewenste voordeel eenvoudig 

ontzeggen, hij kan het vervangen door een alternatief die minder belast is of hij kan zelf uitwijken 

naar een ander land met een lagere belastingdruk. Een vierde en laatste manier van 

belastingontwijking is  de gebruikmaking van juridische constructies. In dit geval ontzegt de 

belastingplichtige zich het beoogde doel niet, maar zet hij een mechanisme op waarmee hij de 

rechtstreekse belastingen ontwijkt. Het is deze vorm die reeds vijftig jaar een heet hangijzer is in 

de fiscale rechtspraak en rechtsleer en die het centrale voorwerp uitmaakt van dit werkstuk. 

3. De belastingontwijking door aanwending van juridische constructies staat gelijk met de 

vrije keuze van de minst belaste weg. Wanneer de belastingplichtige de keuze heeft tussen twee 

wegen om éénzelfde doel te bereiken, heeft hij volgens dit principe het volste recht om te opteren 

voor het minst belaste alternatief. Dit recht werd door het Hof van Cassatie voor de eerste maal 

erkend in 1961 in het Brepolsarrest. Tegelijkertijd werd een objectieve grens aan deze 

keuzevrijheid gesteld, bestaande uit de verboden simulatie. Zolang de belastingplichtige de fiscale 

wet respecteert en alle gevolgen van zijn rechtshandeling aanvaardt, heeft hij het recht om zuiver 

belastingontwijkende handelingen te stellen. Een reëel economisch motief was niet vereist. In de 

geest van de Belgische belastingbetaler was het als het ware de plicht van de goede huisvader om 

te opteren voor de minst belaste weg.  

Deze geest is doorheen de jaren echter gewijzigd. Waar het vroeger als een morele plicht werd 

gezien om de belastingdruk zo veel mogelijk te verlagen door een beroep te doen op de vrije 

keuze van de minst belaste weg, staat de belastingbetaler hier tegenwoordig anders tegenover. 

Ondernemers die goed doordachte, doch abnormale systemen opzetten, om op die manier minder 

belastingen te betalen, worden in het oog van de bevolking gezien als fraudeurs, die een straf 

moeten krijgen. De gedachte heerst dat iedereen belasting moet betalen. De praktijk dat grote 
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ondernemingen veel geld neerleggen voor fiscale experten die hun belastingdruk kunnen 

verlagen, voelt de gewone burger aan als unfair.  

4. Deze verandering van geest is gevoed door de reacties van de Administratie (en de 

wetgever) op de vrije keuze van de minst belaste weg. Sinds de erkenning door het Hof van 

Cassatie van de vrije keuze van de minst belaste weg heeft zij steevast gepoogd om bijkomende 

beperkingen aan deze vrijheid op te leggen. In eerste instantie via de rechtspraak, door de 

introductie van de leer der wetsontduiking en de economische werkelijkheidsleer. Na afgestraft te 

zijn door het Hof van Cassatie riep zij de hulp van de wetgever in om een wettelijke beperking aan 

de keuzevrijheid te stellen. Deze heeft hieraan gevolg gegeven door onder andere de introductie 

van algemene antimisbruikbepalingen in het Wetboek van Inkomstenbelastingen, 

Registratierechten, Successierechten en het BTW-wetboek. In de praktijk bleken deze bepalingen 

echter hun doel te missen, waardoor een wetswijziging zich opdrong. Regering Di Rupo I is 

hieraan tegemoet gekomen door de programmawet van 29 maart 2012.  

5. Om de levensloop van het fiscaal simulatiebegrip te schetsen is dit werkstuk opgedeeld in 

drie grote delen. Vooreerst bevat het eerste deel de volledige ontstaansgeschiedenis van het 

fiscaal simulatiebegrip. Beginnend bij de allereerste definiëring door het Hof van Cassatie in het 

Brepolsarrest, gevolgd door de pogingen van de Administratie om dit begrip uit te breiden. Naast 

het ontstaan en de reacties van de Administratie, geeft deel één tevens een volledige analyse over 

de praktische werking van het concept in het fiscaal recht. In een schets van vijftig jaar simulatie 

vertegenwoordigt die deel de periode van 1961 tot 22 juli 1993. 

Het tweede deel staat op zijn beurt stil bij de antimisbruikbepalingen uit het Wetboek van 

Inkomstenbelastingen, Wetboek der Registratierechten, Wetboek der Successierechten en het 

BTW-Wetboek. Deze hadden de bedoeling de grenzen van een toegelaten simulatie in grote mate 

in te perken. In de praktijk bleek echter dat deze bepalingen1 hun doel misten, en de Administratie 

een nieuwe antimisbruikbepaling nodig had in haar strijd tegen de vrije keuze van de minst 

belaste weg. Dit deel schets de tijdspanne van 22 juli 1993-29 maart 1993. 

Regering Di Rupo I kwam tegemoet aan dit euvel door de introductie van een gewijzigde 

antimisbruikbepaling in de programmawet van 29 maart 2012. De gewijzigde 

antimisbruikbepalingen, en dus tevens de huidige situatie, maken het voorwerp uit van deel drie. 

Of deze bepalingen efficiënt zullen zijn voor de Administratie valt nog af te wachten. Één zaak is 

alvast zeker, de wetgever heeft met de gewijzigde bepaling zeker en vast geen duidelijke 

wetgeving geïntroduceerd.  

                                                                    
1 Bedoeld worden de antimisbruikbepalingen uit het WIB, W.Reg. en W.Succ.; de antimisbruikbepaling uit het 
BTW-Wetboek kende een afzonderlijke wijziging.  
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Aan de hand van tussenbesluiten is getracht om een overzichtelijk beeld te creëren tussen de 

verschillende delen en een inzicht te verschaffen in de verschillende pogingen om de 

keuzevrijheid van de belastingplichtige te limiteren.  
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DEEL I 

DE FISCALE SIMULATIELEER  

6. Dit eerste deel geeft een grondige analyse van de toepassing van het simulatiebegrip in 

het fiscaal recht, van het ontstaan tot de toepassingsvoorwaarden en de sanctionering die 

verbonden is aan een gesimuleerde handeling. Gezien de rechtsleer over het algemeen verdedigt 

dat het fiscale simulatiebegrip haar oorsprong vindt in het burgerlijk recht, kan een schets van het 

burgerlijk recht hier natuurlijk niet ontbreken. Hieraan wordt tegemoet gekomen in hoofdstuk 

één, waar de bouwstenen van het simulatiebegrip uit het burgerlijk recht zijn uiteengezet. Uit de 

volgende hoofdstukken blijkt duidelijk dat het fiscale simulatiebegrip doordrongen is van zijn 

burgerrechtelijke oorsprong. 

7. Hoofdstuk twee geeft het ontstaan en de levensweg van het simulatiebegrip in het fiscaal 

recht weer. Dit ontstaan omvat in eerste instantie de definiëring van het begrip door het 

“Brepolsarrest” in 1961. In dit arrest heeft het Hof van Cassatie het recht van de belastingplichtige 

om te kiezen voor de minst belaste weg voor de eerste maal uitdrukkelijk erkend. Tegelijkertijd 

stelde het Hof een objectieve beperking aan dit recht door een definitie van het fiscale 

simulatiebegrip te introduceren. Dit had tot gevolg dat de belastingplichtige een grote vrijheid 

kreeg om belastingontwijkende mechanismen te verwezenlijken, zolang hij aan de voorwaarden 

uit het Brepolsarrest voldeed. Deze uitgebreide vrijheid was een doorn in het oog van de 

Belastingadministratie, die verschillende handelingen niet kon belasten ook al was het 

overduidelijk dat de enige beweegreden erin bestond de belastingdruk te verlagen. Dit leidde de 

Administratie ertoe om twee pogingen te ondernemen om bijkomende beperkingen aan deze 

vrijheid te stellen. Een eerste maal in de jaren vijftig aan de hand van de leer der wetsontduiking 

en een tweede maal in de jaren zeventig door een introductie van een economische 

werkelijkheidstheorie. Beide pogingen werden door het Hof van Cassatie afgewezen die steeds 

heeft vastgehouden aan zijn grenzen geïntroduceerd in het Brepolsarrest. Het hoogtepunt van 

deze bevestiging vormde het arrest “Au Vieux Saint-Martin”, waarin het Hof de vrijheid van de 

belastingplichtige tot in het uiterste heeft doorgetrokken.  

8. Het derde hoofdstuk situeert de simulatie tegenover de summa divisio in het fiscaal recht, 

het onderscheid tussen belastingontduiking en belastingontwijking. Hieruit blijkt dat de simulatie 

in wezen een vorm van belastingontduiking vormt, die strafrechtelijk gesanctioneerd kan worden. 

Doch speelt het ook een rol in de belastingontwijking, daar het de keuzevrijheid van de 

belastingplichtige begrenst.  
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9. Hierna verduidelijkt het vierde hoofdstuk op zijn beurt de belangrijkheid van de simulatie 

in het fiscaal recht, die terug te vinden is in het realiteitsbeginsel. Dit beginsel, vaak voorgesteld 

als een ongeschreven basisbeginsel van het fiscaal recht, houdt in dat de belasting enkel gevestigd 

wordt op de juridische werkelijkheid. Bovendien is deze juridische werkelijkheid slechts 

tegenstelbaar aan de Administratie wanneer ze niet gesimuleerd is. Dit realiteitsbeginsel heeft tot 

gevolg dat de Administratie geen beroep kan doen op art. 1321 B.W. en steeds de werkelijkheid 

moet achterhalen, uitgezonderd in de registratierechten en in bepaalde gevallen op het gebied van 

de successierechten.  

10. Hoofdstuk vijf belicht de praktische toepassing van de simulatieleer. Hieronder worden in 

eerste instantie de constitutieve bestanddelen verstaan, bestaande uit drie materiële en één 

intentionele voorwaarde. Daarnaast is er in de praktijk een objectieve en een subjectieve 

interpretatie van de simulatie voorhanden. Beide zijn terug te vinden in de rechtspraak van het 

Hof van Cassatie en dus gelijkwaardig. Verder kunnen verschillende gradaties voorliggen waarin 

de simulatie naar de buitenwereld tot uiting komt. Naargelang partijen hun werkelijke 

bedoelingen al dan niet in een materiële overeenkomst opnemen, is er relatieve of absolute 

simulatie.  

11. Hoofdstuk zes behandelt op zijn beurt de bewijslast van de simulatie die in handen van de 

Administratie ligt, en alle modaliteiten die hiermee gepaard gaan. Daarna gaat hoofdstuk zeven 

kort in op de gevolgen voor de belastingplichtige wanneer de Administratie erin slaagt een 

positief bewijs van simulatie te leveren.  
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HOOFDSTUK I  
SIMULATIE IN HET BURGERLIJK RECHT 

12. Simulatie vindt een wijde toepassing in de burgerlijke rechtspraak.2 Desondanks is er het 

Burgerlijk Wetboek geen definitie terug te vinden van wat de wetgever onder het begrip simulatie 

begrijpt. Doorheen de jaren ontwikkelde de rechtsleer verschillende definities, wat leidde tot een 

uitgebreide simulatieleer. Afhankelijk van het standpunt dat de rechtsleer hierbij innam, bestaan 

er subjectieve en objectieve definiëringen. 

De objectieve benadering baseert de aanwezigheid van simulatie op de creatie door de partijen 

van een geheime akte, die de gevolgen van de openbare akte wijzigt of teniet doet. Opdat er sprake 

kan zijn van een gesimuleerde akte, is vereist dat de partijen twee akten hebben opgemaakt. 

Hiervan wijzigt de ene de gevolgen van de andere, of doet deze teniet. Aanhangers van de 

objectieve benadering zijn onder andere DE PAGE3, VAN OMMESLAGHE4, DEKKERS5, VAEL6 en 

PHILLIPPE7.  

Een voorbeeld van een objectieve definitie van simulatie vinden we onder meer terug bij DE 

PAGE8:  

“Il y a simulation lorsque les parties font un acte apparent dont elles conviennent de 

modifier ou de détruire les effets par une autre convention, demeurée secrète. La 

simulation suppose donc deux conventions, contemporaines l’une de l’autre, mais dont 

l’une n’est pas destinée qu’à donner le change. Il n’existe au fond qu’une seule convention 

réelle, la convention secrète” (eigen onderlijning)  

Volgens de subjectieve benadering is het niet vereist dat partijen twee akten opstellen, of zelfs een 

veruitwendiging aan hun werkelijke wil geven. Er is simulatie wanneer de partijen een 

                                                                    
2 Vred. Halle 9 augustus 2000, T.Agr.R. 2004, p. 267-268, bevestigd door Rb. Brussel 19 november 2001, 
T.Agr.R. 2004, p. 268-273, bevestigd door Cass. 3 juni 2004, T.Agr.R. 2004, p. 230.  
3 H. DE PAGE en R. VAN DER ELST, Traité élémentaire de droit civil : principes, doctrine, jurisprudence, Brussel, 
Bruylant, 1953, 157. 
4 P. VAN OMMESLAGHE, « La simulation en droit des obligations », in Les obligations contractuelles, Brussel, 
Editions du jeune barreau de Bruxelles, 2000, p. 148.  
5 R. DEKKERS, Précis de droit civil belge, Brussel,  Bruylant, 1955, p. 94. 
6 L. VAEL, Privaatrechtelijke veinzing. Omtrent gesluierde rechtshandelingen, juridische zinsbegoocheling en  
verschalkte derden, Antwerpen, Kluwer, 1996, p. 7.  
7 D. PHILIPPE, « La simulation et la protection des tiers » (noot onder Cass. 11 december 1987), R.C.J.B. 1993, p. 
56.  
8 H. DE PAGE en R. VAN DER ELST, Traité élémentaire de droit civil : principes, doctrine, jurisprudence, Brussel, 
Bruylant, 1953, 157. 
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opzettelijke discrepantie creëren tussen de werkelijke wil en de verklaarde wil.9 Een voorbeeld 

van een definitie uitgaande van het subjectief standpunt is terug te vinden bij VAN GERVEN10: 

“Ingeval van simulatie wekken de simulanten de schijn een bepaalde rechtshandeling te 

hebben verricht terwijl zij in het geheim de rechtsverhouding heel anders hebben 

geregeld.” 

13. De oudste teruggevonden sporen van een wettelijke regeling van simulatie dateren van 

tijdens de Franse Revolutie.11 Het destijds geldende fiscale wetboek bevatte een volstrekt 

simulatieverbod voor akten die dienden tot prijsbewimpeling. Dit simulatieverbod had tot gevolg 

dat de tegenbrief volstrekt nietig was en geen uitwerking kreeg. Deze nietigheid strekte zich 

tevens uit tot de relatie tussen de partijen bij de overeenkomst, hetgeen tot gevolg had dat de 

gesimuleerde akte bleef bestaan en uitwerking kreeg. De verkoper verloor met andere woorden 

het recht om de hogere prijs uit de tegenbrief te eisen.  

14. De eerste en enige wettelijke regeling van de simulatieleer in het burgerlijk recht is terug 

te vinden in art. 1321 B.W. Op grond van dit artikel is een gesimuleerde overeenkomst in het 

burgerlijk recht in principe toelaatbaar. Het bepaalt immers dat tegenbrieven enkel gevolgen 

teweeg kunnen brengen tussen de contracterende partijen, en niet werken tegenover derden.  

15. De invoering van een principiële toelaatbaarheid van simulatie in art. 1321 B.W. door de 

opstellers van het Burgerlijk Wetboek in 1804 betekende een heuse liberalisering tegenover het 

veinzingsverbod. De juridische grondslag van deze liberalisering vindt zijn verantwoording in de 

wilsautonomie en de principiële contractsvrijheid van de partijen bij de overeenkomst. Beide 

principes werden door de opstellers van het Burgerlijk Wetboek hoog in het vaandel gedragen. 

Zijdelings was de grondslag ook te vinden in de vertrouwensleer, gezien art. 1321 B.W. aan de 

basis ligt van de derdenbescherming in de simulatieleer.12  

Art. 1321 B.W. is echter de enige bepaling uit het Burgerlijk Wetboek waarin melding wordt 

gemaakt van simulatie. Bovendien regelt het artikel enkel de gevolgen van een gesimuleerde akte, 

zonder gewag te maken van een definitie van simulatie, of van de toepassingsvoorwaarden.13 

Zoals hierboven uiteen gezet heeft de rechtsleer deze lacune doorheen de jaren ingevuld door de 

creatie van diverse simulatiedefinities.  

                                                                    
9 W. VAN GERVEN, Beginselen van het Belgische privaatrecht. 1: algemeen deel, Gent, Story-Scientia, 1987, p. 
308. 
10 W. VAN GERVEN, Beginselen van het Belgische privaatrecht. 1: algemeen deel, Gent, Story-Scientia, 1987, p. 
308. 
11 Art. 40 van de Wet van 22 Frimaire van het jaar VII. 
12 E. BOTHY, Veinzing in fiscaal recht, onuitg. Thesis Fiscaliteit Ugent, 1987-1988, 99.  
13 L. VAEL¸ “Privaatrechtelijke veinzing: omtrent gesluierde rechtshandelingen, juridische zinsbegoocheling 
en verschalkte derden”, Antwerpen, Kluwer, 1996, p. 7. 
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16. De overgrote meerderheid van de rechtsleer betoogt dat de fiscale simulatieleer zijn 

oorsprong vindt in het burgerlijk recht.14 Slechts één auteur, MATTHIJS, verdedigt een omgekeerd 

standpunt, waarbij hij ervan uitgaat dat de simulatie een zuiver door de rechtspraak gecreëerd 

concept is.15  

Hieronder volgt een uitgebreide analyse van de simulatie in het fiscaal recht, waaruit duidelijk 

blijkt dat de fiscale leer doordrongen is van de burgerlijke simulatieleer.  

  

                                                                    
14 P. FAES, Rechtsmisbruik in fiscale zaken: Artikel 344, §1 WIB – 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, p. 6; J. 
KIRCKPATRICK, « Examen de jurisprudence (1968-1982) – Les impôts sur les revenus et les sociétés », R.C.J.B. 
1984, p. 702 ; J. MALHERBE, L. DE BROE en J. PARAMORE, « Le choix de la voie la moins imposée en droit fiscal 
belge » in J-P HANNEQUART, T. CLAEYS, J-L DUPLAT, Le droit des affaires en évolution. 2: Environnement, sociétés, 
fiscalité, droitsocial, Brussel, Bruylant, 1991, 126 en 131 ; T. DELAHAYE en J. KIRCKPATRICK, Le choix de la voie la 
moins imposée: étude de droit fiscal comparé Belgique, France, Pays-Bas, Royaume-Uni, Brussel, Bruylant, 
1977, p. 39. 
15 J. MATTHIJS, “Wetsontduiking”, R.W. 1955-56, p. 105. 
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HOOFDSTUK II  
ONTSTAAN VAN DE FISCALE SIMULATIELEER 

17. De fiscale simulatieleer vindt zijn ontstaan in het Brepolsarrest van 1961, waarin het Hof 

van Cassatie voor de eerste maal een definitie van het fiscale simulatiebegrip heeft geformuleerd. 

Deze introductie verliep echter niet zonder slag of stoot en lokte verschillende reacties uit bij de 

Belastingadministratie. Zij heeft steeds geprobeerd om een bredere betekenis aan het 

simulatiebegrip te geven. Naast deze reacties bij de Belastingadministratie zorgde de definitie 

voor verschillende interpretatiemoeilijkheden in de rechtspraak, die het Hof van Cassatie 

naderhand heeft opgeklaard. Zoals hieronder zal blijken heeft het Hof van Cassatie, ondanks de 

verscheidene reacties in de rechtspraak en rechtsleer, steeds vastgehouden aan zijn 

oorspronkelijk ingevoerd principe.  

AFDELING 1 HET BREPOLSARREST 

18. In het Brepolsarrest16, genaamd naar de vennootschap die in het geding was, heeft het 

Hof van Cassatie voor de eerste maal een definiëring van de notie “simulatie” voor het fiscaal recht 

gegeven. Het Hof besliste aan de hand van het niet-gesimuleerde karakter van de voorliggende 

casus, dat de handeling van de vennootschap aan de Administratie tegenwerpelijk was. Dit deed 

hij door in het beschikkend gedeelte van het arrest volgende definitie van simulatie te vermelden: 

“Il n’y a ni simulation prohibée à l’égard du fisc, ni partant fraude fiscal, lorsque, en vue de 

bénéficier d’un régime fiscal plus favorable, les parties, en utilisant de la liberté des 

conventions, sans toutefois violer aucune obligation légale, établissent des actes dont ils 

acceptant toutes les conséquences, même si la forme qu’elles leurs donnent n’est pas la 

plus normale.”17 

Vrij vertaald kan daaruit de volgende negatieve definitie van simulatie worden gedistilleerd:  

“Er is geen verboden simulatie ten aanzien van de Belastingadministratie, noch fiscale 

fraude wanneer, ten einde een gunstiger fiscaal regime te genieten, de partijen, gebruik 

makend van de vrijheid om overeenkomsten af te sluiten maar zonder enige wettelijke 

bepaling te overtreden, akten opstellen waarvan zij alle gevolgen aanvaarden, zelfs 

wanneer de vorm die zij aan die akten geven niet de meest normale is.”18 

                                                                    
16 Cass. 6 juni 1961, Pas. 1961, p. 1082. 
17 Cass. 6 juni 1961, Pas. 1961, p. 1082. 
18D. JAECQUES, De algemene antimisbruikbepaling, Mechelen, Kluwer, 2005, p. 6. 
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19. Deze beslissing is verantwoordelijk voor drie mijlpalen in de fiscale rechtspraktijk. Om te 

beginnen heeft het Hof van Cassatie in dit arrest voor de eerste maal het geoorloofd karakter van 

de vrije keuze voor de minst belaste weg erkend.19 De Belastingadministratie moet aanvaarden 

dat de belastingplichtige zich in de voor hem fiscaal meest voordelige situatie plaatst. 

Tegelijkertijd heeft het Hof aan dit recht de objectieve beperking van de verboden simulatie 

gesteld.20 Deze beperking werd in het arrest als volgt geformuleerd:  

“La recherche du régime fiscal le plus favorable n’est pas interdite, mais c’est à la 

condition qu’elle se réalise par des actes qui traduisent une réalité, qu’en l’espèce les 

actes ne sont pas sincères et que les conventions ont été conclues avec la volonté d’en 

déduire toutes les conséquences juridiques.”21. 

In derde instantie is het arrest verantwoordelijk voor een resolute verwerping van de leer der 

wetsontduiking in het fiscaal recht door de bewoordingen: “il n’y a ni simulation prohibée à l’égard 

du fisc, ni partant fraude fiscal”.22 

20. De grens van de toegelaten simulatie is in het Brepolsarrest gesteld op de juridische 

realiteit. Een handeling is aan de Belastingadministratie tegenstelbaar wanneer partijen hiermee 

geen enkele wettelijke bepaling overtreden en alle gevolgen van de gesimuleerde handeling 

aanvaarden. Indien dit niet het geval is, is de handeling niet tegenstelbaar aan de 

Belastingadministratie en kan zij door de gesimuleerde handeling de werkelijke handeling 

belasten, die de partijen voor de Belastingadministratie wilden verborgen houden.  

Het Hof van Cassatie heeft deze uitspraak in latere arresten nog veelvuldig bevestigd.23  

 

 

 

 

                                                                    
19 M. MAUS, S. DE MEULENAER, Handboek Fiscaal Strafrecht, Brugge, Die Keure, 2010, p. 5. 
20 M. MAUS, S. DE MEULENAER, Handboek Fiscaal Strafrecht, Brugge, Die Keure, 2010, p. 5. 
21 Cass. 6 juni 1961, Pas. 1961, p. 1082. 
22 T. AFSCHRIFT, L’évitement licite de l’impôt et la réalité juridique, Larcier, Brussel, 2003, p. 91. 
23 Cass. 27 februari 1987, F.J.F. 1987, 68; Cass. 29 januari 1988, J.T. 1998, 439 ; Cass. 22 maart 1990, J.D.F. 
1990, 110; Cass. 4 januari 1991, F.J.F. 1991, 53. 
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AFDELING 2 POGINGEN VAN DE BELASTINGADMNISTRATIE 

TOT BEPERKING VAN DE VRIJE KEUZE VAN DE 

MINST BELASTE WEG 

21. De Belastingadministratie heeft in de loop van de geschiedenis verscheidene pogingen 

ondernomen om de vrije keuze van de minst belaste weg te begrenzen. Een eerste maal probeerde 

zij de leer van de wetsontduiking in het fiscaal recht te introduceren. Een tweede maal gebruikte 

ze de theorie van de economische werkelijkheid, waardoor juridische handelingen die niet 

overeenstemden met de economische werkelijkheid, haar niet-tegenstelbaar waren. 

1. EERSTE POGING: LEER VAN DE WETSONTDUIKING  

22. Een eerste poging van de Belastingadministratie in haar strijd tegen de vrije keuze van de 

minst belaste weg, dateert van de jaren vijftig. Door de introductie van de leer der wetsontduiking 

of de fraus legis-leer in het fiscaal recht, trachtte zij de vrijheid van de belastingplichtige te 

begrenzen aan de hand van het doel en de strekking van de wet. 

Het privaatrecht definieert de wetsontduiking als “het beroep dat iemand, in strijd met de 

maatschappelijk vereiste rechtschapenheid, doet op zichzelf geoorloofde en ongeveinsde 

handelingen en technieken, met de bedoeling een voorschrift van dwingend recht dat een bepaald 

resultaat heeft willen verbieden of reglementeren buiten spel te zetten dat, gelet op het doel en 

strekking van de wet, normalerwijze op zijn situatie toepasselijk zou zijn.”24 Dergelijke 

handelingen zijn volgens deze leer onaanvaardbaar, wegens een strijdigheid met het doel en de 

strekking met de wet.25  

Vertaald naar fiscale termen is er sprake van wetsontduiking wanneer een belastingplichtige zich, 

door middel van geoorloofde en ongeveinsde handelingen, in een rechtstoestand plaatst die de 

door de wet belastbaar gestelde toestand zeer dicht benadert. Wanneer de intentie van de partijen 

erin bestaat de normale toepassing van de fiscale wet te omzeilen en op die manier het doel en de 

strekking van de wet te frustreren, dient zij op dezelfde wijze belast te worden als de toestand die 

zij dicht benadert.26  

 

                                                                    
24 J. MATTHIJS, “Wetsontduiking”, R.W. 1955-1956, rn. 105-119. 
25 J. MATTHIJS, “Wetsontduiking”, R.W. 1955-1966, rn. 105-119. 
26 S. VAN CROMBRUGGE,“ De invoering van het leerstuk van fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch 
inkomstenbelastingrecht onderzocht” in Het nieuwe stelsel inzake fusies en splitsingen van vennootschappen: 
de wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen, Kalmthout, Biblio 1993, nr. 8. 
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De term “wetsontduiking” geeft verkeerdelijk de indruk dat er een overtreding van een fiscale 

wet moet voorliggen. Kenmerkend voor de leer van de wetsontduiking is precies dat er geen 

wetsbepaling is geschonden, maar de belastingplichtige enkel gehandeld heeft in strijd met doel 

en strekking van de wet. De benaming wetsontduiking is wellicht een “verkeerde” vertaling van 

het Franse “fraude à la loi”. De benaming “wetsontwijking” is waarschijnlijk meer geschikt.27  

23. De constitutieve elementen van wetsontduiking in het privaatrecht bestaan uit (1) een 

bepaling van dwingend recht die een bepaald rechtsgevolg verbiedt of reglementeert; (2) het 

gebruik van een geoorloofde en niet-gesimuleerde handeling en (3) de partijen hebben de intentie 

om het door de bepaling van dwingend recht beoogde rechtsgevolg te vermijden.28  

Een vertaling van de constitutieve elementen naar het fiscaal recht leidt over het algemeen tot 

enerzijds het ontwijkingsmotief, dat het subjectief criterium van de wetsontduiking vormt, en 

anderzijds de strijdigheid met het doel en de strekking van de wet, zijnde het objectief criterium.29 

1.1 Aanhangers van de leer der wetsontduiking in de rechtsleer  

24. SCAILTEUR30 en, in mindere mate, MATTHIJS31, zijn voorstanders voor de invoering van 

de leer van de wetsontduiking in het fiscaal recht. Zij steunen zich op de miskenning van het doel 

en de strekking van de wet, waarin volgens hen een overtreding een fiscale verplichting ligt.32 De 

visie van deze auteurs inspireerde de Administratie om aan de hand van de leer der 

wetsontduiking een beperking op te leggen aan de vrije keuze van de minst belaste weg.33 Deze 

poging heeft geleid tot een introductie van voorliggende leer in de rechtspraak, via een subjectieve 

interpretatie van het simulatiebegrip (zie infra rn. 102-103).34  

 

 

 

                                                                    
27 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken of de keuze van de minst belaste weg op het vlak van de 
inkomstenbelastingen na de wet van 22 juli 1993, Gent, Mys & Breesch, 1994, p. 22, voetnoot 114. 
28 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken of de keuze van de minst belaste weg op het vlak van de 
inkomstenbelastingen na de wet van 22 juli 1993, Gent, Mys & Breesch, 1994, p. 22-23, voetnoot 116. 
29 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken of de keuze van de minst belaste weg op het vlak van de 
inkomstenbelastingen na de wet van 22 juli 1993, Gent, Mys & Breesch, 1994, p. 47. 
30 C. SCAILTEUR, “La fraude à la loi en droit fiscal”, Rec.gén.enr.not. 1959, p. 177. 
31 J. MATTHIJS, « Wetsontduiking », R.W. 1955-1966, rn. 109. 
32 C. SCAILTEUR, “La fraude à la loi en droit fiscal”, Rec.gén.enr.not. 1959, p. 177. 
33 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken of de keuze van de minst belaste weg op het vlak van de 
inkomstenbelastingen na de wet van 22 juli 1993, Gent, Mys & Breesch, 1994, p. 26, rn. 60. 
34 Gent 31 januari 1975, A.F.T. 1977, p. 180; Brussel 26 oktober 1982, J.D.F. 1983, p. 311; Brussel 26 mei 
1987, F.J.F. 1987, nr. 87/136.   
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1.2 Reactie van de rechtspraak op de introductie door de Belastingadministratie 

25. De poging van de Administratie om de leer van de wetsontduiking in het fiscaal recht te 

introduceren, kon niet rekenen op de steun van het Hof van Cassatie. In het Brepolsarrest35 heeft 

het Hof van Cassatie met de bewoordingen “Il n’y a ni simulation prohibée à l’égard du fisc, ni 

partant fraude fiscale” de leer van de wetsontduiking in het fiscaal recht resoluut verworpen.36  

Een toepassing van de wetsontduiking op de definitie uit het Brepolsarrest, leidt tot de 

vaststelling dat geen van beide voorwaarden voor de fiscale fraude vervuld zijn. Ten eerste kan er 

geen schending van een wettelijke bepaling voorliggen, gezien het typerende element van 

wetsontduiking net in de afwezigheid van een wetschending ligt.37 Daarnaast bestaat de bedoeling 

van de partijen bij een wetsontduiking erin om de geviseerde situatie te realiseren, dus zullen zij 

redelijkerwijze alle gevolgen ervan aanvaarden. Simulatie kan dus ook niet aanwezig zijn.38 

Sindsdien is deze afwijzing vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie39, die hierin gevolgd wordt 

door de fiscale doctrine.40  

1.3 Afwijzing van leer der wetsontduiking in de rechtsleer  

26. Afgezien van de leer van SCAILTEUR en MATTHYS, is de fiscale doctrine het unaniem 

eens over een afwijzing van de leer der wetsontduiking. Deze rechtsleer steunt zich voor de 

afwijzing steevast op het legaliteitsbeginsel en de hieruit voortvloeiende principiële vrijheid van 

belasting (zie infra rn. 76). De leer van de wetsontduiking zou de rechtszekerheid in het fiscaal 

recht in het gedrang brengen. De belastingplichtige kan namelijk niet voorzien of zijn handeling 

belastbaar is of niet. De regel dat alles vrij is van belastingen, tenzij de wet anders bepaalt, kan in 

dat geval geen strikte toepassing meer vinden. De leer van de wetsontduiking vormt dus een 

zuivere inbreuk op het grondwettelijk legaliteitsbeginsel, waardoor een introductie 

onaanvaardbaar is in het fiscaal recht. VAN CROMBRUGGE verwoordt dit treffend met volgende 

bewoordingen: “Naar Belgisch fiscaal recht kan aan een belastingplichtige niet als dusdanig worden 

                                                                    
35 Cass. 6 juni 1961, Pas. 1961, I, p. 1082. 
36 T. AFSCHRIFT, L’évitement licite de l’impôt et la réalité juridique, Larcier, Brussel 2003, p. 91. 
37 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken of de keuze van de minst belaste weg op het vlak van de 
inkomstenbelastingen na de wet van 22 juli 1993, Gent, Mys & Breesch, 1994, 26; B. PEETERS, “De dunne lijn 
tussen belastingontwijking en belastingontduiking?”, A.F.T. 2010, p. 8. 
38 S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 2009, p. 26-27. 
39 Cass. 5 september 1961, Pas. 1962, I, p. 29, noot W. GANSHOF VAN DER MEERSCH; Cass. 14 april 1964, Pas. 
1964, I, p. 875; Cass. 19 oktober 1965, Pas. 1966, I, p. 231; Cass. 22 maart 1990, Pas. 1990, I, p. 853. 
40 S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblio, 2009, p. 27; J. MALHERBE, 
L. DE BROE en J. PARAMORE, "Le choix de la voie la moins imposée en droit fiscal belge" in J-P HANNEQUART, T. 
CLAEYS en J-L DUPLAT, Le droit des affaires en évolution, Brussel, Bruylant, 1991, p. 128 ; T. DELAHAYE, « Evasion 
fiscale – Fraude fiscale », CDFI 1983, p. 128 ; S. VAN CROMBRUGGE, « De invoering van het leerstuk van fraus 
legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht », in Het nieuwe stelsel inzake fusies en splitsingen van 
vennootschappen: de wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen, Kalmthout, Biblio 1993, p. 
271; A. TIBERGHIEN, Handboek voor Fiscaal Recht 2009-2010, Mechelen, Kluwer, 2009, p. 32. 
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verweten dat hij misbruik gemaakt heeft van een recht of een instelling: men kan eenvoudig geen 

misbruik maken van het principe dat alles vrij is van belasting tenzij de wet anders bepaalt. Het 

enige wat de rechter mag doen is nagaan of de ingeroepen rechtshandeling niet gesimuleerd is”41 

2. TWEEDE POGING: THEORIE VAN DE ECONOMISCHE WERKELIJKHEID 

27. In de jaren zeventig ondernam de Administratie een tweede poging om de vrijheid van de 

belastingplichtige te beperken. Dit maal wou zij een taxatie op grond van de bedrijfseconomische 

werkelijkheid introduceren.42 Volgens deze theorie is het niet voldoende dat de belastingplichtige 

een volledig juridisch sluitende rechtshandeling stelt. Deze moet daarnaast overeenkomen met de 

economische en commerciële bedoelingen die de belastingplichtige met de rechtshandeling wenst 

te bereiken.43 Een handeling is bijgevolg gesimuleerd wanneer er een discrepantie is tussen de 

gestelde rechtshandeling en de onderliggende economische werkelijkheid, ook al hebben de 

partijen alle gevolgen van hun handeling aanvaard.44  

2.1 Reactie van de rechtspraak  

28. Deze theorie werd in de rechtspraak verdeeld onthaald. In de jaren ’70 en ’80 werden de 

arresten die een heffing op basis van deze theorie toelieten niet vernietigd door het Hof van 

Cassatie. Op het eind van de jaren ’80 maakte deze initiële aanvaarding echter plaats voor een 

resolute afwijzing.  

2.1.1 Initiële aanvaarding in de rechtspraak (1978-1987) 

29. Aanvankelijk leek het alsof de theorie op de steun van het Hof van Cassatie kon rekenen. 

Verscheidene arresten waarin de Administratie de toelating kreeg om de belasting te vestigen op 

grond van de economische werkelijkheid, doorstonden de toets van het Hof van Cassatie. Het 

toonaangevend arrest van deze aanvankelijke aanvaarding vormt het “INES”-arrest45. 

In het “INES”-arrest bevestigde het hof van beroep uitdrukkelijk de theorie van de economische 

werkelijkheid met de volgende bewoordingen:  

“Un contribuable peut toujours choisir la solution fiscale la plus avantageuse pour lui, il 

n’est toutefois pas suffisant que cette solution soit exprimée dans des actes sous seing 

privé ou authentiques par lesquels les parties ont accepté toutes les conséquences des 

actes par eux souscrits puisqu’il faut en tous cas et en tout premier lieu examiner si les 

                                                                    
41 S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblio, 2009, p. 27. 
42 D. MERCKX, De economische werkelijkheid, Diegem, Ced.Samson, 1994, p. 9. 
43 D. JAECQUES, De algemene antimisbruikbepaling, Mechelen, Kluwer, 2005, p. 11. 
44 D. JAECQUES, Ibid., p.11. 
45 Antwerpen 2 maart 1978, J.D.F. 1979, p. 344. 
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actes sont une reproduction de la réalité et si – en d’autres mots- il n’existe pas de 

discordance entre les constructions et formulations juridiques et la réalité économico-

commercial.”46 (eigen onderlijning)  

Het Hof van Cassatie heeft het arrest van het hof van beroep op zijn beurt bevestigd.47 In eerste 

instantie leek het alsof het Hof van Cassatie de taxatie op grond van de economische werkelijkheid 

had aanvaard.  

Deze beslissing gaf in de jaren ’70 en ’80 aanleiding tot talrijke vergelijkbare arresten, waarin de 

Administratie toelating kreeg om te taxeren op basis van de economische werkelijkheid.48 De 

Administratie was op het eerste gezicht in haar opzet geslaagd. Handelingen waren haar niet-

tegenstelbaar wegens hun gesimuleerd karakter, onafhankelijk of de partijen al dan niet alle 

gevolgen van de rechtshandeling hadden aanvaard.49 

Bij een nader onderzoek van de voorliggende cassatiearresten blijkt echter dat geen overhaaste 

gevolgen mogen getrokken worden. De niet-verbreking door het Hof was immers steeds te wijten 

aan de onbevoegdheid van het Hof.50 De cassatieberoepen waren steevast gebaseerd op feitelijke 

appreciaties, waarover het Hof van Cassatie geen uitspraak kan doen51, ofwel waren de 

ingeroepen cassatiemiddelen te beperkt om het arrest te kunnen vernietigen.52 De uiteindelijke 

afwijzing van de economische werkelijkheidstheorie door het Hof van Cassatie verliep gradueel, in 

drie stadia. 

2.1.2 Eerste onrechtstreekse afwijzing: “Maas International” 

30. Een eerste afwijzing van de economische werkelijkheidstheorie gebeurde in het arrest 

“Maas International”53.  

De Administratie weigerde een door de belastingplichtige gestelde rechtshandeling te 

aanvaarden, omdat de partijen volgens haar louter fiscale doelstellingen voor ogen hadden. Het 

hof van beroep54 was het hier niet mee eens en vernietigde deze beslissing, aangezien er geen 

                                                                    
46 Antwerpen 2 maart 1978, J.D.F. 1979, p. 344. 
47 Cass. 7 december 1979, Arr. Cass. 1979- 80, p. 446. 
48Gent 31 januari 1975, Alg.Fisc.T. 1977, 180; Antwerpen 2 maart 1978, J.D.F. 1978, 344; Brussel, 26 oktober 
1982, J.D.F. 1983, 311; Brussel 4 november 1986, F.J.F. nr. 87/69; Brussel 31 maart 1987, F.J.F. nr. 87/165, 
waartegen cassatie; Brussel 26 mei 1987, F.J.F. nr. 87/136, waartegen cassatie; Brussel 22 december 1987, 
F.J.F. 1988, nr. 88/49.  
49 D. MERCKX, De economische werkelijkheid, Diegem, Ced.Samson, 1994, p. 17. 
50 D. JAECQUES, De algemene antimisbruikbepaling, Mechelen, Kluwer, 2005, p.11. 
51 Art. 608 Ger.W. 
52 D. JAECQUES, De algemene antimisbruikbepaling, Mechelen, Kluwer, 2005, p.11. 
53 Cass. 27 februari 1987, A.F.T. 1987, p. 252-254.  
54 Antwerpen 4 december 1984, F.J.F. 1985, p. 121-124. 
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discrepantie was tussen de gestelde rechtshandeling en de wil van de partijen. Het hof van beroep 

motiveerde zijn beslissing als volgt:  

“De belastingplichtige heeft het recht om een fiscale constructie op te zetten ten einde 

fiscale voordelen te behalen wanneer hij geen enkele wettelijke verplichting schendt en 

uit geen enkel element blijkt dat hij niet alle gevolgen aanvaard heeft van de door hem 

opgestelde akte.”55 (eigen onderlijning)  

In zijn beslissing verwijst het Hof uitdrukkelijk naar de simulatiedefinitie uit het Brepolsarrest, 

wanneer het stelt dat de partijen geen enkele wettelijke verplichting schenden en alle gevolgen 

van de akten hebben aanvaard. Het betreft dus slechts een onrechtstreekse afwijzing van de 

economische werkelijkheidsleer, onder verwijzing naar het Brepolsarrest.  

Het Hof van Cassatie56 volgde deze argumentatie, en verwierp het cassatieberoep. Doch, sprak 

zich niet expliciet uit over het aanvaarden of afwijzen van de economische werkelijkheidstheorie. 

Een expliciete afwijzing volgde later, in het arrest “Van Rompaey vs. Mortsels Accountant 

Kantoor”. 

2.1.3 Tweede expliciete afwijzing: “Van Rompaey vs. Mortsels Accountant Kantoor” 

31. Kort na het arrest “Maas International” wees het Hof de economische 

werkelijkheidstheorie expliciet af in het arrest “Van Rompaey vs. Mortsels Accountant Kantoor57”. 

Het hof van beroep besliste dat de voorliggende akten aan de Belastingadministratie 

tegenstelbaar zijn, wanneer de partijen geen enkele wettelijke verplichting geschonden hebben, 

en alle gevolgen van de akte aanvaarden. Het feit dat de partijen de akte enkel en alleen gesteld 

hebben om een fiscaal voordeel te bekomen, doet hier geen afbreuk aan.58 

32. Het Hof van Cassatie59 bevestigde dit arrest en beslechtte tegelijkertijd, na tien jaar 

onzekerheid, het dispuut met volgende bewoordingen:  

“Inkomstenbelastingen moeten op grondslag van werkelijke gegevens worden geheven. 

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk met een bedrijfseconomische 

werkelijkheid rekening moet worden gehouden die anders zou zijn dan de werkelijkheid 

                                                                    
55 Antwerpen 4 december 1984, F.J.F. 1985, p. 121-124. 
56 Cass. 27 februari 1987, A.F.T. 1987, p. 252-254.  
57 Cass. 29 januari 1988, R.W. 1987-88, 1509, met noot A. HAELTERMAN.  
58 Antwerpen 16 september 1986, A.F.T. 1987, p. 201-202. 
59 Cass. 29 januari 1988, R.W. 1987-1988, p. 1508-1511. 
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die tussen partijen zonder veinzing is overeengekomen en waarvan zij alle gevolgen 

hebben aanvaard.”60 

Het Hof motiveert dat er, door het grondwettelijk legaliteitsbeginsel, geen ruimte is voor een 

algemeen rechtsbeginsel van de economische werkelijkheid. De toepassing van een economische 

werkelijkheidstheorie betreft namelijk de vraag naar de heffingsbevoegdheid van de 

Administratie. Deze wordt beheerst door het legaliteitsbeginsel, en is dus enkel bepaalbaar is door 

een wet. Een belastingheffing op basis van de economische werkelijkheid is enkel mogelijk 

wanneer een wet hierin voorziet. 

Uit dit arrest volgt dat, wanneer een rechtshandeling de toetsing aan het criterium uit het 

Brepolsarrest doorstaat, die rechtshandeling de enige werkelijkheid is waarmee de Administratie 

rekening mag houden, tenzij de fiscale wet zelf anders zou bepalen.61 

2.1.4 Derde afwijzing en genadeslag aan de economische werkelijkheidstheorie: “Au 

Vieux Saint-Martin” 

33. In het arrest “Au Vieux Saint-Martin”62 trok het Hof van Cassatie de Brepolsdoctrine door 

tot in het uiterste en gaf het de doodsteek aan de economische werkelijkheidstheorie. De 

voorliggende feiten werden door de Belastingadministratie, hierin gevolgd door het Hof van 

Beroep te Brussel63 beoordeeld als gesimuleerd, gezien ze uitsluitend tot doel hadden de fiscale 

druk te verminderen, zonder enig achterliggend economisch of commercieel oogmerk.  

Het Hof van Cassatie64 vernietigde dit arrest en verfijnde de definitie uit het Brepolsarrest als 

volgt:  

“Il n’y a ni simulation prohibée à l’égard du fisc, ni partant fraude fiscale, lorsque, en vue 

de bénéficier d’un régime plus favorable, les parties, usant de la liberté des conventions, 

sans toutefois violer aucune obligation légale, établissent des actes dont elles acceptent 

toutes les conséquences, même si ces actes sont accomplis à seule fin de réduire la charge 

fiscale.65 » (eigen onderlijning) 

Het Hof preciseert hier de Brepolsdoctrine door te bepalen dat een rechtshandeling niet 

gesimuleerd is wanneer de partijen deze hebben gesteld met het enige doel hun fiscale last te 

verminderen, en deze dus geen enkel verband houdt met een achterliggende economische 

                                                                    
60 Cass. 29 januari 1988, R.W. 1987-1988, p. 1508-1511. 
61P. FAES, Rechtsmisbruik in fiscale zaken: Artikel 344, §1 WIB – 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, p. 33. 
62 Cass. 22 maart 1990, Pas. 1990, I, p. 849. 
63 Brussel 22 december 1987, F.J.F. 1988, nr. 49. 
64 Cass. 22 maart 1990, Pas. 1990, p. 849-853. 
65 Cass. 22 maart 1990, Pas. 1990, p. 849-853. 
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werkelijkheid. Iedereen is vrij om overeenkomsten af te sluiten, ook al is het enige doel van die 

overeenkomsten om minder belastingen te betalen. 

34. Op zich verandert er dus niets aan de toepassingsvoorwaarden uit het Brepolsarrest. Er is 

nog steeds enkel sprake van simulatie wanneer de partijen niet alle gevolgen van hun 

rechtshandeling hebben gerespecteerd, of een wettelijke bepaling hebben geschonden. De 

vaststelling dat de verrichting louter gesteld werd om fiscale beweegredenen, zonder enig 

economisch of commercieel doel, heeft geen invloed op de beoordeling van het gesimuleerd 

karakter.  

35. Na doorverwijzing door het Hof van Cassatie naar het Hof van Beroep te Luik werd de 

Administratie uiteindelijk toch in het gelijk gesteld.66 Dit arrest doorstond de toets van het Hof van 

Cassatie en leidde tot het arrest “Au Vieux Saint-Martin bis”.67 Het belang van dit arrest is te 

verwaarlozen, en de weinige rechtsleer hierover is negatief.68 Om een beter inzicht te verkrijgen 

in het concept simulatie voor het fiscaal recht, is het niet vereist om nader in te gaan op dit arrest. 

2.2 Reactie in de rechtsleer 

36. De rechtsleer deelde het standpunt van de rechtspraak en stond tevens afwijzend 

tegenover een theorie van de economische werkelijkheid.69 Er kan hooguit sprake zijn van een 

adagium die een belastingheffing op basis van de economische werkelijkheid voorop stelt.70 

2.3 Conclusie 

37. Alle pogingen van de fiscus ten spijt, blijven de uiteindelijke grenzen van een verboden 

simulatie identiek als destijds gesteld door het Brepolsarrest: wanneer partijen geen inbreuk 

plegen op de fiscale wet en alle gevolgen van hun werkelijke overeenkomst aanvaarden, is er geen 

sprake van een verboden simulatie. 

Na de definitieve verwerping van de economische werkelijkheidstheorie heeft het Hof van 

Cassatie zijn beslissing nog meermaals bevestigd.71  

                                                                    
66 Luik 17 februari 1993, T.F.R. 2003, p. 323, noot M. TAHON. 
67 Cass. 23 februari 2005, F.J.F. 1995, p. 63. 
68 P. FAES, “Over het oneigenlijk karakter van art. 79 WIB als toetsingsgrond voor omgekeerde fusies”, Rec. 
Cass. 1996, p. 18-22. 
69J. DEFOORT, “De simulatie voorbij” in Liber Amicorum Albert Tiberghien, Antwerpen, Kluwer, 1984, p. 113; F. 
VANISTENDAEL, “De werkelijkheid in het belastingrecht” in Liber Amicorum Frédéric Dumon, Antwerpen, 
Kluwer, 1983, p. 1069; A. TIBERGHIEN en J. KIRCKPATRICK, “Le précis de droit fiscal des COPPENS et BAILLEUX et leur 
conception de la simulation en matière d’impôts sur les revenus”, J.T. 1986, p. 293-294; S. VAN CROMBRUGGE, De 
grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 2009, p. 29.  
70 P. BEGHIN en I. VAN DE WOESTEYNE, Handboek Vennootschapsbelastingen, Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 13. 
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AFDELING 3 VERDUIDELIJKING VAN DE BREPOLSDOCTRINE 

38. Na de introductie van de Brepolsdoctrine ontstond in de praktijk discussie over de 

draagwijdte van de zinsnede “zonder enige wettelijke bepaling te overtreden”. Er heerste 

onduidelijkheid over de aard van de wettelijke bepalingen die het Hof van Cassatie voor ogen had. 

Betrof het enkel de fiscale wetgeving, of had het Hof de naleving van de wetgeving in het algemeen 

voor ogen? 

Hiermee gepaard bestond er tevens onzekerheid over de gevolgen van een schending van een 

dergelijke (niet-fiscale) wetsbepaling. Had het Hof van Cassatie in het Brepolsarrest een a 

contrario redenering voor ogen, waardoor een rechtshandeling steeds gesimuleerd is van zodra 

een wetsbepaling is geschonden, ook al hebben de partijen alle gevolgen van de rechtshandeling 

aanvaard? En hiermee samenhangend, had het Hof van Cassatie met deze zinsnede de bedoeling 

om de vrije keuze van de minst belaste weg te verbinden aan de voorwaarde dat (de door hem 

bedoelde) wettelijke bepalingen zijn nageleefd?  

1. ONDUIDELIJKHEID IN RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER  

1.1 Tegengestelde standpunten in de fiscale doctrine  

39. Sommige auteurs72 verdedigen dat het Hof hiermee niet de bedoeling had een 

afzonderlijke voorwaarde in te voeren voor een toegelaten simulatie. Volgens hen heeft het Hof 

zich zelfs helemaal niet uitgesproken over de naleving van een wettelijke bepaling, en is de 

verwijzing naar het niet schenden van een wettelijke bepaling louter een element in het afwijzen 

van de leer der wetsontduiking (zie supra rn. 25). De enige bepalingen die de belastingplichtige 

moet naleven zijn de fiscale bepalingen. Een schending van een niet-fiscale wet kan volgens deze 

auteurs hooguit een indicatie vormen dat de partijen niet alle gevolgen hebben aanvaard. 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
71 Cass. 23 december 1993, A.F.T. 1994, 156-159, noot M. MOHR; CASS. 19 mei 1995, Pas. 1995, I, 522; Cass. 16 
oktober 1997, Pas. 1997, I, 1032; Cass; 9 maart 1998, Pas. 1998, I, p. 323; Cass. 14 september 2007, F.J.F. 
2007, nr. 8, p. 732. 
72 J. KIRCKPATRICK, “L’opposabilité au fisc des conventions illicites non simulées. A propos de l’arrêt de la Cour 
de cassation du 5 mars 1999”, J.T. 2000, p. 193-199; J. WERBROUCK, “De tegenstelbaarheid aan de fiscus van 
een rechtshandeling die een rechtsnorm schendt”, T.F.R. 2000, 573; T. AFSCHRIFT, “De eventuele invloed van 
een onwettelijke handeling op het recht om te kiezen voor de minst belaste weg”, T.F.R. 2003, 467; P. FAES, 
Het rechtsmisbruik in fiscale zaken. Artikel 344, §1 WIB – 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, p. 42, nr. 60. 
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De auteurs van de Gentse school73 verdedigen daarentegen een tegengesteld standpunt en zijn de 

mening toegedaan dat het Hof net wel de bedoeling had een afzonderlijke toepassingsvoorwaarde 

in te voeren. Zij zien de naleving van de wetgeving in het algemeen als “een elementair beginsel 

van de rechtsstaat”, waardoor het onaanvaardbaar is dat een belastingbesparende 

rechtshandeling kan steunen op een schending van de wet. Deze hanteren dan ook de hierboven 

beschreven a contrario redenering en leiden uit het Brepolsarrest af dat een rechtshandeling 

gesimuleerd is wanneer hierdoor een schending van een wettelijke bepaling voorligt.74 Deze 

auteurs verlangen met andere woorden de naleving van de wetgeving in het algemeen als 

voorwaarde voor het afwezig zijn van simulatie en dus voor de tegenstelbaarheid aan de 

Administratie.75 

1.2 Verdeelde rechtspraak  

40. De tweedeling uit de rechtsleer weerspiegelde zich tevens in de fiscale rechtspraak, waar 

deze enerzijds besliste tot simulatie van zodra een wetsbepaling was geschonden76, en anderzijds 

in gelijkaardige situaties oordeelde dat er geen sprake was van simulatie.77 Deze verschillende 

interpretaties leidden bij de belastingplichtige tot grote rechtsonzekerheid.  

Uiteindelijk kreeg het Hof van Cassatie in 1998 een eerste maal de mogelijkheid om enige 

duidelijkheid te scheppen naar aanleiding van het arrest “Interlabel”78. Een concrete stellingname 

kwam er pas in 1999 met het “Apothekersarrest”79. 

 

 

 

 

                                                                    
73 S. VAN CROMBRUGGE, “De vennootschap met rechtspersoonlijkheid als instrument van fiscale planning in de 
21e eeuw” in Rechtskroniek voor het Notariaat 2005-2006, nr. 9; S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het 
Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblio, 2009, p. 58; S. VAN CROMBRUGGE, “Cassatie over fiscale gevolgen van 
schending van de wet”, Fiscoloog 2009, nr. 1182, 3-4; M. GHYSELEN, Fiscale gevolgen van nietige 
rechtshandelingen, Kalmthout, Biblio, 1996, nr. 371-372. 
74 P. FAES, Rechtsmisbruik in fiscale zaken: Artikel 344, §1 WIB – 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, p. 13. 
75 M. GHYSELEN, Fiscale gevolgen van nietige rechtshandelingen, Kalmthout, Biblio, 1996, nr. 371-372; S. VAN 

CROMBRUGGE, “De vennootschap met rechtspersoonlijkheid als instrument van fiscale planning in de 21e 
eeuw” in Rechtskroniek voor het Notariaat 2005-2006, p. 74. 
76 Brussel 25 juni 1993, Fisc.Koer. 1993, 588; Brussel 26 januari 1995, Fiscoloog 1995, nr. 508,  1; Antwerpen 
19 september 1995, F.J.F. 1995, nr. 224; Rb. Bergen 24 maart 2004, T.F.R. 2004, 901, noot P. FAES. 
77 Antwerpen 10 maart 1994, F.J.F. 1995, nr. 224. 
78 Cass. 19 november 1998, T.F.R. 1999, 492-495. 
79 Cass. 5 maart 1999, T.F.R. 1999, p. 616-622. 



21 
 

2. VERDUIDELIJKING DOOR DE RECHTSPRAAK  

2.1 Eerste verduidelijking: het arrest “Interlabel” 

41. In het arrest “Interlabel”80 diende het Hof van Cassatie zich uit te spreken over een 

koopovereenkomst van een onroerend goed waarvan de akte pas drie jaar na de verkoop ter 

registratie was aangeboden. De Administratie, gevolgd door het Hof van Beroep te Brussel81 

oordeelden dat er simulatie voorlag, omdat de partijen door de laattijdige registratie de wet niet 

hadden nageleefd.  

Het Hof van Cassatie ging hier niet mee akkoord en verbrak het arrest omdat de voorwaarden van 

een verboden simulatie afwezig waren:  

“Het Hof van Cassatie verwerpt de simulatie, aangezien het arrest van het hof van beroep 

niet zegt dat de koopovereenkomst de uitdrukking is van de werkelijke wil van de 

partijen, noch dat ze een schending van een wettelijke bepaling inhoudt, maar 

integendeel aanneemt dat de koop plaatsvond en aan de wil van de partijen 

beantwoordde, en dus niet op wettige wijze tot simulatie kan beslissen. Het feit dat de 

onderhandse overeenkomst slechts 3 jaar later werd geregistreerd … verandert daar 

niets aan …”82 (eigen onderlijning)  

Dit arrest zorgde voor een eerste verduidelijking door te beslissen dat niet elke schending van een 

wettelijke bepaling leidt tot simulatie. Een duidelijke regeling welke wettelijke bepalingen het 

Brepolsarrest viseert, kwam er pas vier maanden later, in het “Apothekersarrest”. 

2.2 Concrete stellingname: het “Apothekersarrest” 

42. Het “Apothekersarrest”83 vormt het sluitstuk van een hele reeks apothekersarresten84 

waarin telkens dezelfde situatie ter beoordeling aan de rechter voorlag. Het betrof telkenmale een 

overdracht van een apotheek aan een vennootschap, waarbij de overnameprijs was vastgesteld in 

functie van de toekomstige omzet van de apotheek, zijnde 10 procent van de omzet gedurende 

tien jaar. Volgens de Administratie betrof het een gesimuleerde overdracht, gezien de bedongen 

overnameprijs hoger was dan het wettelijk toegelaten maximum85. Door de overschrijding van het 

                                                                    
80 Cass. 19 november 1998, T.F.R. 1999, 492-495. 
81 Brussel 29 juni 1995, J.D.F. 1997, 47. 
82 Cass. 19 november 1998, T.F.R. 1999, 492-495. 
83 Cass. 5 maart 1999, T.F.R. 1999, p. 616-622. 
84 Antwerpen 10 maart 1994, A.F.T. 1994, 187, noot C MATTELIN; Brussel 26 januari 1995, Fiscoloog 1995, nr. 
508, 1; Antwerpen 18 september 1995, F.J.F. 1995, 497. 
85 Art. 1, §1, 2° K.B. 13 april 1977 tot vaststelling van de regels die toelaten de waarde van de overdracht der 
apotheken vast te stellen en toezicht uit te oefenen op deze overdracht, B.S. 13 april 1977 bepaalt dat de 
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wettelijk maximum lag een schending van een wettelijke bepaling voor, hetgeen gelijk stond aan 

simulatie.  

Naar aanleiding van een cassatieberoep tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen86 

kreeg het Hof van Cassatie de mogelijkheid om een eindpunt aan de betwistingen te maken en 

besloot dat:  

“Het bestuur kan vorderen dat een rechtshandeling hem niet wordt tegengeworpen 

wanneer door die rechtshandeling een rechtsregel van openbare orde, ter ontwijking van 

belastingen wordt geschonden.”87 (eigen onderlijning) 

Met dit arrest was de kogel door de kerk. Het maakte een eindpunt aan de voorgaande 

betwistingen door de verduidelijking dat een handeling slechts niet-tegenstelbaar is aan de 

Administratie wanneer (1) een rechtsregel van openbare orde is geschonden en (2) deze regel is 

geschonden met de bedoeling belastingen te ontwijken. Wanneer de Belastingadministratie de 

niet-tegenstelbaarheid van een handeling op basis van een wetschending wil inroepen zal zij de 

cumulatieve vervulling van beide voorwaarden moeten aantonen.88 Door deze verduidelijking van 

zijn Brepolsdoctrine heeft het Hof met andere woorden een preliminaire voorwaarde ingevoerd 

om een geldig beroep te kunnen doen op de vrije keuze van de minst belaste weg.89 

Toegepast op de “Apothekersarresten” had het gesimuleerd karakter van de overnameprijs tot 

gevolg, dat de afschrijvingen op het gedeelte dat hoger was dan het wettelijk toegelaten maximum, 

niet tegenstelbaar waren aan de Administratie.90  

43. Ondanks de definitieve beslechting van het dispuut door het Hof van Cassatie is er nog 

steeds rechtspraak terug te vinden die de naleving van de wetgeving in het algemeen voorop stelt 

en dus geen gevolg geeft aan de cassatierechtspraak.91  

In die zin oordeelde het Hof van Beroep te Gent als volgt:  

“[…], ongeacht of de absolute of relatieve nietigheid uit de wetschending voortvloeit en 

ongeacht of de geschonden wet al dan niet van fiscale aard is; overwegende dat deze 

zienswijze kan worden bijgetreden […] “92 (eigen onderlijning)  

                                                                                                                                                                                                    
overnameprijs van een apotheek maximaal 150 procent van de gemiddelde winst van de laatste vijf jaar van 
activiteit mag bedragen. 
86 Antwerpen 18 september 1995, F.J.F. 1995, 497. 
87 Cass. 5 maart 1999, T.F.R. 1999, p. 616-622. 
88 T. AFSCHRIFT, “De eventuele invloed van een onwettelijke handeling op het recht om te kiezen voor de minst 
belaste weg”, T.F.R. 2003, p. 467. 
89 S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblio, 2009, nr. 35. 
90 Cass. 5 maart 1999, T.F.R. 1999, p. 616-622. 
91 Antwerpen 20 februari 2001, Fisc.Act. 2001, nr. 9, 1; Rb. Bergen 24 maart 2004, F.J.F. 2005, 12; Gent 6 april 
2005, www.fiscalnet.be. 
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Rekening houdend met deze blijvende rechtsonzekerheid, kreeg het Hof van Cassatie in 2009 de 

mogelijkheid om na tien jaar toepassing van het “Apothekersarrest”, zijn rechtspraak nogmaals te 

benadrukken en te bevestigen.93 

2.3 Bevestiging van het “Apothekersarrest” 

44. De onder vuur liggende rechtshandeling betrof ditmaal geen overdracht van een 

apotheek, maar de aanleg van een pensioenvoorziening. Deze voorziening was georganiseerd in 

strijd met de verzekeringswetgeving94, waardoor de Administratie verdedigde dat ze haar niet 

tegenstelbaar was, en dus niet van de vrijstelling uit art. 48, lid 1 WIB kon genieten. De 

Administratie werd hierin gevolgd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik95 en het Hof van 

Beroep te Luik96. 

Het Hof van Cassatie97 volgde deze visie niet en verbrak het arrest van het hof van beroep. Het Hof 

maakte hierbij volgende strikte afbakening van de rol die een schending van een wetsbepaling kan 

spelen: 

“L’administration peut demander qu’un acte juridique ne lui soit pas opposé lorsqu’il 

viole une règle de droit d’ordre public en vue d’éluder l’impôt. L’arrêt, qui ne constate pas 

ainsi que la demanderesse a voulu éluder l’impôt, ne justifie pas légalement sa décision 

que les provisions litigieuses sont inopposables à l’administration.” (eigen onderlijning)  

Het Hof legde de nadruk op de vereiste dat een schending van een wetsbepaling van openbare 

orde op zich onvoldoende is. Opdat een schending de niet-tegenstelbaarheid tot gevolg kan 

hebben, dient de Administratie tevens aan te tonen dat de belastingplichtige de intentie had om 

belastingen te ontwijken.98 In casu had het hof van beroep enkel aangetoond dat de aangelegde 

voorziening een wetsbepaling schond, zonder aan te tonen dat de belastingplichtige deze wet had 

geschonden met een specifiek fiscaal doel voor ogen.99  

 

 

                                                                                                                                                                                                    
92 Gent 6 april 2005, www.fiscalnet.be 
93 Cass. 16 oktober 2009, www.fiscalnet.be. 
94 Wet van 9 juli 1975 op de controle der verzekeringsondernemingen, B.S. 29 juli 1975. 
95 Rb. Luik 2 mei 2006, T.F.R. 2007, 66-70, noot M. VAN KEIRSBILCK. 
96 Luik 31 oktober 2007, www.fiscalnet.be. 
97 Cass. 16 oktober 2009, www.fiscalnet.be. 
98 O. NEIRYNCK, “Tegenstelbaarheid aan de fiscus van niet-gesimuleerde overeenkomsten: een nieuw arrest 
van het Hof van Cassatie”, www.fiscalnet.be, Tijdschrift van 8 mei 2010. 
99 M. GHYSELEN, “De schending van een wet van openbare orde in het kader van een belastingontwijkende 
constructie: de puntjes op de i” (noot onder Cass. 16 oktober 2009), T.F.R. 2010, 808-811. 
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3. ANALYSE VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE NIET-TEGENSTELBAARHEID 

WEGENS SCHENDING VAN EEN WETTELIJKE BEPALING  

45. Uit het “Apothekersarrest”100 en de bevestiging van het “Apothekersarrest”101 valt af te 

leiden dat er twee voorwaarden vervuld moeten zijn alvorens een schending van een wet tot niet-

tegenstelbaarheid van de handeling kan leiden. Eerst en vooral dient de geschonden wetsbepaling 

een rechtsregel van openbare orde te zijn. Daarboven is vereist dat de rechtshandeling waardoor 

de wetsbepaling wordt geschonden, specifiek is gesteld met de intentie om belastingen te 

ontwijken. Slechts wanneer beide voorwaarden cumulatief vervuld zijn kan de Administratie de 

niet-tegenstelbaarheid vorderen van een niet-gesimuleerde rechtshandeling. 

3.1 De schending van een niet-fiscale bepaling van openbare orde 

46. Beide arresten102 stellen als initiële voorwaarde dat de belastingplichtige door zijn 

rechtshandeling een niet-fiscale bepaling van openbare orde moet schenden. Hiermee gaf het Hof 

een verduidelijking welke wettelijke bepalingen hij voor ogen had met de zinsnede “zonder 

schending van een wettelijke bepaling” uit het Brepolsarrest. Naast de fiscale wetgeving, die de 

belastingplichtige steeds moet naleven op straffe van simulatie, vereist het Hof dat de 

belastingplichtige geen bepalingen van openbare orde schendt. Gelet op het feit dat een schending 

van een fiscale bepaling steeds fiscale fraude vormt, zijn de geviseerde bepalingen uiteraard van 

niet-fiscale aard. 

3.1.1 Ook bij schending van een rechtsregel van louter dwingend recht?  

47. In het kader van deze voorwaarde rijst de vraag of het Hof van Cassatie de bedoeling had 

om aan de schending van een rechtsregel van dwingend recht dezelfde rechtsgevolgen te 

verbinden.  

Deze bedenking rees naar aanleiding van een middel dat de eiseres uit het arrest van 2009 

opwierp (bevestiging apothekersarrest).103 De eiseres wees erop dat de geschonden bepaling niet 

van openbare orde, maar van louter dwingend recht was. Hierdoor was niet voldaan aan één van 

de voorwaarden voor de niet-tegenstelbaarheid, aangezien er geen regel van openbare orde was 

geschonden. Het Hof van Cassatie antwoordde hier echter niet op, gezien hij het arrest reeds kon 

verbreken op basis van de afwezigheid van een belastingontwijkende intentie.104 Het is spijtig dat 

                                                                    
100 Cass. 5 maart 1999, T.F.R. 1999, p. 616-622. 
101 Cass. 16 oktober 2009, www.fiscalnet.be. 
102 Cass. 5 maart 1999, T.F.R. 1999, p. 616-622 (apothekersarrest) en Cass. 16 oktober 2009, 
www.fiscalnet.be (bevestiging apothekersarrest). 
103 Cass. 16 oktober 2009, www.fiscalnet.be; eerste middel, tweede onderdeel. 
104 B. PEETERS, “De dunne lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking?”, A.F.T. 2010, 18. 
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het Hof zich hier indertijd niet over heeft uitgesproken, gezien het sindsdien nog geen kans heeft 

gekregen om zijn werkelijke bedoelingen hieromtrent te verduidelijken. Van toen af aan vormt de 

kwestie een discussiepunt in de rechtsleer, waar zich twee stellingen ontwikkeld hebben.  

48. Deze stellingen vinden grosso modo hun grondslag in de hiervoor uiteengezette 

tweedeling, over de aard van de wettelijke bepalingen die het Hof van Cassatie met de 

Brepolsdoctrine voor ogen had.105 

Aan de ene zijde stelt de Gentse school106 het naleven van de wetgeving in het algemeen steeds als 

elementair beginsel van de samenleving voorop. Hun antwoord op deze vraag is dan ook 

logischerwijze dat het Hof van Cassatie niet de bedoeling had schendingen van bepalingen van 

dwingend recht a priori uit te sluiten van de regeling. Een schending van een rechtsregel van 

dwingend recht is volgens hen voldoende voor de niet-tegenstelbaarheid van de handeling.  

FAES107 is daarentegen voorstander van een strikte lezing van de “Apothekersarresten”. Enkel de 

schending van een regel van openbare orde kan de niet-tegenstelbaarheid tot gevolg hebben. De 

schending van een regel van dwingend recht, kan niet dezelfde gevolgen hebben. 

3.1.2 Oplossing volgens PEETERS: enkel regels van openbare orde   

49. Deze discussie zorgt onoverkomelijk voor de nodige rechtsonzekerheid bij de 

belastingplichtige. PEETERS108  probeerde hier enigszins aan tegemoet te komen door een 

redenering te verschaffen die hij baseert op de juridische grondslag van de vrije keuze van de 

minst belaste weg. Dit principe steunt enerzijds op het grondwettelijk legaliteitsbeginsel109 en 

anderzijds op de contractvrijheid (zie infra rn. 73). Door een combinatie van art. 6110, 1131111  en 

1133112 B.W. komt hij tot het besluit dat het Hof niet de intentie had de contractvrijheid in te 

perken met een verbod tot schending van regels van dwingend recht. De niet-tegenstelbaarheid 

heeft volgens hem enkel betrekking op regels van openbare orde.  

 

                                                                    
105 Zie supra 2.3.1 
106 S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblio, 2009, p. 58; S. VAN 

CROMBRUGGE, “De vennootschap met rechtspersoonlijkheid als instrument van fiscale planning in de 21ste 
eeuw” in S. VAN CROMBRUGGE(ed.), Actuele fiscale thema’s, Biblio, Kalmthout, 2007, p. 75. 
107 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken. Artikel 344, §1 WIB – 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, p. 42, nr. 
61. 
108 B. PEETERS, “De dunne lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking?”, A.F.T. 2010, 19. 
109 Art. 170 Gw. 
110 Art. 6 B.W.: “Aan de wetten die de openbare orde en de goede zeden betreffen, kan door bijzondere 
overeenkomsten geen afbreuk worden gedaan.” 
111 Art. 1131 B.W.: “Een verbintenis, aangegaan zonder oorzaak of uit een valse oorzaak of uit een 
ongeoorloofde oorzaak, kan geen gevolg hebben.” 
112 Art. 1133 B.W.: “De oorzaak is ongeoorloofd, wanneer zij door de wet verboden is, of wanneer zij strijdig 
is met de goede zeden of met de openbare orde.” 
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3.2 Intentie om belastingen te ontwijken 

50. In de bevestiging van het “Apothekersarrest” uit 2009113 legde het Hof van Cassatie de 

nadruk op de vervulling van deze tweede voorwaarde. Een schending van een wetsbepaling van 

openbare orde op zich is onvoldoende om de niet-tegenstelbaarheid van de handeling teweeg te 

brengen. De Administratie dient tevens aan te tonen dat de belastingplichtige de handeling gesteld 

heeft met de intentie om belastingen te ontwijken. Zonder dit bijkomend bewijs, kan de schending 

van een niet-fiscale wetsbepaling van openbare orde niet worden aangepakt door de 

Brepolsdoctrine. Op fiscaal vlak is dergelijke handeling enkel onderworpen aan het 

realiteitsbeginsel, waardoor de handeling onveranderlijk tegenstelbaar blijft aan de fiscus, 

niettegenstaande zijn absolute nietigheid.114 

51. Deze intentie vormt een feitenkwestie waarvan de Administratie het bewijs moet leveren 

aan de hand van twee zaken.115 In eerste instantie dient zij een causaal verband tussen de 

schending van de rechtsregel van openbare orde en de belastingontwijking aan te tonen.116 Dit 

oorzakelijk verband is voorhanden wanneer de belasting niet zou ontweken zijn zonder 

schending van de wetsbepaling.117 Daarnaast moet de Administratie aantonen dat de rechtsregel 

is geschonden met de specifieke bedoeling om belastingen te ontwijken.118  

De concrete toepassing van deze voorwaarde op de feiten van de diverse “Apothekersarresten”119, 

zal over het algemeen tot een negatief resultaat leiden. Wanneer partijen de overnameprijs 

vaststellen boven het wettelijk toegelaten maximum is dit normaalgezien niet ingegeven met de 

bedoeling belastingen te ontwijken, doch veeleer om de apotheek over te dragen aan een prijs die 

overeenstemt met de marktwaarde.120 

 

 

 

                                                                    
113 Cass. 16 oktober 2009, www.fiscalnet.be. 
114 S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblio, 2010, rn. 33; S. VAN 

CROMBRUGGE, “Cassatie over fiscale gevolgen van schending van de wet”, Fiscoloog 2009, nr. 1182, 3-4. 
115 S. VAN CROMBRUGGE, “Simulatie. Cassatie over fiscale gevolgen van schending van de wet”, Fiscoloog 2009, 
nr. 1182, 3-4. 
116 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken. Artikel 344, §1 WIB – 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, p. 42, nr. 
61. 
117 B. PEETERS, “De dunne lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking?”, A.F.T. 2010, 17. 
118 B. PEETERS, “De dunne lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking?”, A.F.T. 2010, 17. 
119 Antwerpen 10 maart 1994, F.J.F. 1995, 53; Brussel 26 januari 1995, Fiscoloog 1995, nr. 508, 1; Antwerpen 
18 september 1995, F.J.F. 1995, 497; Cass. 5 maart 1999, T.F.R. 1999, p. 616-622. 
120 T. AFSCHRIFT, “De eventuele invloed van een onwettelijke handeling op het recht om te kiezen voor de 
minst belaste weg”, T.F.R. 2003, p. 474. 
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4. GEVOLGEN VERBONDEN AAN DE VERVULLING VAN BEIDE VOORWAARDEN 

52. Een letterlijke lezing van beide “Apothekersarresten” leidt tot de vaststelling dat de 

Administratie de mogelijkheid heeft om de niet-tegenstelbaarheid van de rechtshandeling te 

vorderen, wanneer zij erin slaagt de vervulling van beide voorwaarden te bewijzen.121  Beide 

arresten bepalen namelijk dat: “Het bestuur kan vorderen dat een rechtshandeling hem niet wordt 

tegengeworpen wanneer…”122 (eigen onderlijning).  

53. Deze letterlijke lezing met een optionele niet-tegenstelbaarheid, wordt door de rechtsleer 

niet unaniem aanvaard. De meningen zijn verdeeld in twee stellingen. 

De ene stelling123 vindt dat er geen ruimte is voor een dergelijke discretionaire bevoegdheid in 

hoofde van de Administratie. Ter staving vergelijken ze de beslissing van beide arresten met de 

bepaling uit art. 344, §1 WIB, waarin een niet-tegenstelbaarheid aan de Administratie voorzien is 

door de wetgever (zie infra deel twee). Wanneer de voorwaarden van art. 344, §1 WIB voldaan 

zijn, is de rechtshandeling steeds niet-tegenstelbaar aan de Administratie. Zij beschikt in dat geval 

niet over een discretionaire beslissingsbevoegdheid. 

PEETERS124, vertegenwoordiger van de andere stelling, is voorstander van de hierboven 

beschreven letterlijke lezing. Ter verklaring plaatst hij een asymmetrische lezing van het 

dispositief voorop. Aan de ene kant is het mogelijk dat de intentie om belastingen te ontwijken 

slechts bij één partij aanwezig is, terwijl er meerdere partijen bij de rechtshandeling betrokken 

zijn. In dat geval is het noodzakelijk dat de niet-tegenstelbaarheid van de handeling niet 

automatisch intreedt, gezien de sanctie enkel kan gelden tegen die ene partij. Aan de andere kant 

beschikken partijen niet over de mogelijkheid om de niet-tegenstelbaarheid van hun handeling 

tegen de fiscus in te roepen, wanneer zij hier voordeel uit kunnen halen. Bij een automatische 

niet-tegenstelbaarheid zouden partijen deze optie wel voorhanden moeten hebben. Dit zou voor 

de belastingplichtige voordelig kunnen zijn wanneer hij inkomsten uit de handeling, gesteld in 

strijd met een rechtsregel van openbare orde, verkrijgt.  

 

 

                                                                    
121 B. PEETERS, “De dunne lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking?”, A.F.T. 2010, 20. 
122 Cass. 5 maart 1999, T.F.R. 1999, p. 616-622; Cass. 16 oktober 2009, www.fiscalnet.be. 
123 P. FAES, Rechtsmisbruik in fiscale zaken: Artikel 344, §1 WIB – 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, p. 42; T. 
AFSCHRIFT, “De eventuele invloed van een onwettelijke handeling op het recht om te kiezen voor de minst 
belaste weg”, T.F.R. 2003, p. 473. 
124 B. PEETERS, “De dunne lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking?”, A.F.T. 2010, 20. 
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5. STAAT DE SCHENDING VAN EEN BEPALING VAN OPENBARE ORDE GELIJK 

AAN SIMULATIE?  

54. In het Brepolsarrest erkende het Hof van Cassatie de vrije keuze van de minst belaste 

weg. Tegelijkertijd legde het aan deze vrijheid twee voorwaarden op, er mag geen wettelijke 

bepaling van openbare orde worden geschonden en alle gevolgen van de gestelde handelingen 

moeten aanvaard zijn. Door deze formulering besloot de rechtspraak soms tot een verboden 

simulatie van zodra een wettelijke bepaling geschonden was, zonder een verdere analyse van de 

andere toepassingsvoorwaarden van de simulatie.125 Het aanwezig zijn van simulatie is echter een 

feitenkwestie die geval per geval moet beoordeeld worden, rekening houdend met de vervulling 

van alle voorwaarden van een verboden simulatie.126  

55. Deze automatische gevolgtrekking was tevens gebeurd door het Hof van Beroep te 

Antwerpen127, wiens beslissing leidde tot het “Apothekersarrest”128. Het hof van beroep leidde uit 

de schending van het K.B. een veinzing van de overnameprijs af met de volgende overweging:  

“Overwegende dat appellante wel degelijk een wettelijke bepaling heeft geschonden, 

zodat het ter zake geciteerde Brepolsarrest geen toepassing kan vinden.”129  

De belastingplichtige wierp deze overweging op voor het Hof van Cassatie, die het middel 

verwierp met volgende considerans:  

“Overwegende dat de appelrechters aldus, ongeacht de door hen gebruikte 

bewoordingen, hun beslissing dat de volledige overnameprijs fiscaal zonder gevolg moest 

blijven, naar recht verantwoorden.”130 

Omtrent de interpretatie van deze beslissing zijn de meningen in de rechtsleer niet steeds 

eensgezind geweest. 

De ene stelling131 wijst een automatische gevolgtrekking af en veronderstelt dat het Hof van 

Cassatie niet de bedoeling had om een schending van een bepaling van openbare orde onder de 

                                                                    
125 Brussel 25 juni 1993, F.J.F. 1994, nr. 104, 236; Brussel 26 januari 1995, Fiscoloog 1995, nr. 508, 1. 
126 M. GHYSELEN, “Schending van de wet in het kader van de keuze van de minst belaste weg” (noot onder Cass. 
5 maart 1999), T.F.R. 1999, 618-622. 
127 Antwerpen 18 september 1995, F.J.F. 1995, 497. 
128 Cass. 5 maart 1999, T.F.R. 1999, p. 616-622. 
129 Antwerpen 18 september 1995, F.J.F. 1995, 497. 
130 Cass. 5 maart 1999, T.F.R. 1999, p. 616-622. 
131 J. KIRCKPATRICK, “L’opposabilité au fisc des conventions illicites non simulées”, J.T. 2000, 198 ; M. GHYSELEN, 
“De schending van een wet van openbare orde in het kader van een belastingontwijkende constructie: de 
puntjes op de i” (noot onder Cass. 16 oktober 2009), T.F.R. 2010, p. 809; B. PEETERS, “De dunne lijn tussen 
belastingontduiking en belastingontwijking”, A.F.T. 2010, p. 12 ; P. FAES, Rechtsmisbruik in fiscale zaken: 
Artikel 344, §1 WIB – 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, p. 42. 
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noemer simulatie te plaatsen. Dergelijke schending op zich kan louter een indicatie zijn dat 

partijen niet alle gevolgen van de gestelde handeling hebben aanvaard, doch dient steeds geval 

per geval worden onderzocht. 

De auteurs van de Gentse school132, waren daarentegen in lijn met hun voorgaande argumentaties, 

van oordeel dat een schending van een bepaling van openbare orde gelijk stond aan een verboden 

simulatie. Op basis van een a contrario-redenering kwamen zij tot volgende uitkomst:  

“In geval van schending van een wettelijke verplichting, is er sprake van verboden 

simulatie, en dus van fiscale fraude, wanneer de partijen, om te genieten van een fiscaal 

gunstiger regime, gebruik makend van de vrijheid van overeenkomsten, akten opstellen 

waarvan ze alle consequenties aanvaarden”133 (eigen onderlijning) 

Deze stelling bleek echter onhoudbaar. Partijen konden tezelfdertijd gebruik maken van hun 

vrijheid van overeenkomst en een wettelijke verbintenis schenden. Hierdoor zijn de auteurs van 

de Gentse school uiteindelijk afgestapt van deze redenering en hebben ze zich aangesloten bij de 

eerste stelling.134  

De gangbare interpretatie is momenteel dat een schending van een rechtsregel van openbare orde 

niet automatisch gelijk is aan een verboden simulatie, en dus niet betekent dat er een verboden 

belastingontduiking voorligt. Het aanwezig zijn van simulatie dient steeds in concreto te worden 

beoordeeld. Een wetschending kan hooguit een indicatie zijn dat partijen niet alle gevolgen van 

hun gestelde handeling hebben aanvaard.  

56. Gelijklopend met deze discussie was het debat of het Hof van Cassatie de bedoeling had 

om aan de vrije keuze van de minst belaste weg de preliminaire voorwaarde van het naleven van 

de bepalingen van openbare orde, te verbinden. Dezelfde auteurs als inzake het twistpunt van het 

gesimuleerd karakter hiervoor, waren pro en contra. Logischerwijze kwamen zij tot een identieke 

uitkomst. Wanneer de schending van een bepaling van openbare orde zou betekenen dat de 

handeling gesimuleerd is, zou de naleving van deze bepalingen logischerwijze een preliminaire 

voorwaarde van de keuzevrijheid vormen. Door de onhoudbaarheid van de a contrario-

redenering waarop de auteurs van de Gentse school zich baseerden, is de rechtsleer het unaniem 

                                                                    
132 S. VAN CROMBRUGGE, “De vennootschap met rechtspersoonlijkheid als instrument van fiscale planning in de 
21e eeuw” in Rechtskroniek voor het Notariaat 2005-2006, nr. 9; S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het 
Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblio, 2009, p. 58; M. GHYSELEN, “De schending van een wet van openbare 
orde in het kader van een belastingontwijkende constructie: de puntjes op de i” (noot onder Cass. 16 oktober 
2009), T.F.R. 2010, p. 809. 
133 T. AFSCHRIFT, “De eventuele invloed van een onwettelijke handeling op het recht om te kiezen voor de 
minst belaste weg”, T.F.R. 2003, 470-471. 
134 T. AFSCHRIFT, “De eventuele invloed van een onwettelijke handeling op het recht om te kiezen voor de 
minst belaste weg”, T.F.R. 2003, 471. 
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eens dat een legitiem gebruik van de vrije keuze van de minst belaste weg niet afhankelijk is van 

het naleven van de niet-fiscale bepalingen van openbare orde.  

AFDELING 4 CONCLUSIE: WANNEER IS ER VERBODEN 

SIMULATIE? 

57. Kortom, is een handeling slechts niet-tegenstelbaar aan de Belastingadministratie wegens 

het gesimuleerd karakter wanneer de partijen niet alle gevolgen van hun handeling aanvaard 

hebben. Dit staat gelijk met een schending van de fiscale wetgeving. Deze niet-tegenstelbaarheid 

wegens simulatie dient onderscheiden te worden van een schending van de Brepolsdoctrine. Deze 

is geschonden van zodra er (1) een fiscale wetgeving geschonden is; (2) een niet-fiscale wetgeving 

van openbare orde of (3) partijen niet alle gevolgen van de gestelde handeling aanvaard hebben. 

Slechts in geval één en drie, betekent de schending van de Brepolsdoctrine dat er ook een 

verboden simulatie voorligt. De schending van een niet-fiscale wetgeving van openbare orde heeft 

net als de vorige twee gevallen de niet-tegenstelbaarheid van de handeling tot gevolg, maar staat 

niet gelijk aan simulatie. Dit onderscheid is van belang voor de zaken die hieronder aan bod 

komen, en slechts van toepassing zijn wanneer er een verboden simulatie voorligt.  

58. Van de andere kant bekeken is een gesimuleerde handeling wel aan de 

Belastingadministratie tegenstelbaar, wanneer partijen (1) geen fiscale wetgeving schenden; (2) 

geen niet-fiscale wetgeving van openbare orde schenden en (3) alle gevolgen van hun handeling 

aanvaarden.  

Ook al stemt die handeling dan in geen enkel opzicht overeen met de werkelijke bedoeling van de 

partijen, en diende de gesimuleerde handeling louter om de belastingdruk te verlagen, zal deze 

tegenstelbaar zijn aan de Belastingadministratie die de belasting moet heffen overeenkomstig de 

gesimuleerde handeling. In dit geval maakt de belastingplichtige geldig gebruik van zijn recht om 

de minst belaste weg te kiezen.  
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HOOFDSTUK III  
BELASTINGONTDUIKING VERSUS BELASTINGONTWIJKING:  

TWEE LIJNRECHT TEGENOVER ELKAAR STAANDE PRINCIPES 

59. Waar hoofdstuk twee de volledige levensweg en de betekenis van de simulatieleer voor 

het fiscaal recht schetste, situeert dit hoofdstuk de plaats van de simulatieleer in het volledige 

fiscaal recht. In het fiscaal recht neemt de simulatieleer een bijzondere plaats in. Het vormt in feite 

een scheidingslijn tussen de summa divisio van het fiscaal recht, het onderscheid tussen 

belastingontduiking en belastingontwijking. Aan de ene kant is een verboden simulatie steeds een 

vorm van belastingontduiking, en dus strafbaar met strafrechtelijke sancties. Daarnaast vormt het 

ook de grens van de toegelaten belastingontwijking. Zodra partijen de voorwaarden uit het 

Brepolsarrest135 niet respecteren verlaten ze het gebied van de toegelaten belastingontwijking en 

gaan ze over de grens naar de verboden belastingontduiking.  

AFDELING 1 BELASTINGONTDUIKING OF FISCALE FRAUDE 

60. Belastingontduiking vormt een misdrijf en ligt voor wanneer een belastingplichtige zich 

opzettelijk onttrekt aan het toepassingsgebied van een belasting. Hij bevindt zich in de 

voorwaarden van een fiscale bepaling waardoor hij eigenlijk belastingen verschuldigd is, maar 

door de miskenning van deze bepaling ontloopt hij deze belastingen.136 Wanneer de 

belastingplichtige zich hieraan schuldig maakt met de bedoeling zijn belastingdruk te verlagen, 

loopt hij het risico op een administratiefrechtelijke of137 een strafrechtelijke bestraffing.138   

Belastingontduiking veronderstelt de cumulatieve vervulling van twee constitutieve 

voorwaarden. In eerste instantie dient een materieel element aanwezig te zijn, zijnde een 

schending van een fiscale bepaling.139 Naast het materieel element, is bovendien een intentioneel 

element vereist. Dit intentioneel bestanddeel is voldaan wanneer de belastingplichtige de 

                                                                    
135 Gelet op randnummer 54-55 is enkel sprake van een verboden simulatie wanneer partijen niet alle 
gevolgen van hun rechtshandeling aanvaarden. Wanneer een niet-fiscale bepaling van openbare orde is 
geschonden, ligt er geen verboden simulatie voor.  
136 J. VAN HOUTTE en I. CLAEYS BOÚÚAERT, Beginselen van het Belgisch Belastingrecht, Gent, Story-Scientia, 1979, 
p. 40. 
137 Door het “wetsontwerp tot instelling van het “una via”-principe in de vervolging van overtredingen van de 
fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes”, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 1973/007 
zullen administratieve en strafrechtelijke sancties niet meer gecumuleerd kunnen worden. Een fiscaal 
misdrijf zal slechts door één van beide sancties bestraft kunnen worden. 
138 Art. 444-450 WIB; art. 70-74bis W.BTW; art. 206 W.Reg.; art. 123-133decies W.Succ. 
139 M. MAUS, S. DE MEULENAER, Handboek Fiscaal Strafrecht, Brugge, Die Keure, 2010, p.9. 
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wettelijke regel schendt met het bedrieglijk voornemen om de belastingdruk te doen verminderen 

of te doen verdwijnen.140  

61. De vervulling van het intentioneel element vereist een bedrieglijk opzet of een oogmerk 

om te schaden in hoofde van de belastingplichtige. Een bedrieglijk opzet is voorhanden wanneer 

de belastingplichtige de bedoeling heeft om zichzelf of een derde een onrechtmatig voordeel te 

verschaffen. Er is daarentegen sprake van een oogmerk tot schaden, wanneer de 

belastingplichtige de overtreding enkel stelt met het doel een nadeel te berokkenen aan een 

derde.141  

Zolang de goede trouw van de belastingplichtige vaststaat, en deze niet de intentie had om aan de 

normaal verschuldigde belastingen te ontsnappen, is er geen sprake van fiscale fraude, louter van 

een materiële belastingontduiking.142 In dit geval kan de belastingplichtige enkel een vergetelheid 

of een onvrijwillige fout worden verweten. De Administratie kan tot correctie overgaan en 

belasting heffen op de gecorrigeerde gegevens.143 Een voorbeeld hiervan is wanneer de 

belastingplichtige zich vergist in de toepassing van de afschrijvingspercentages144 of een 

beroepsinkomen verkeerdelijk kwalificeert als een divers inkomen.145  

Deze intentie, die tevens aanwezig is in het kader van een belastingontwijking, moet op zijn beurt 

gematerialiseerd worden in een dissimulatie of in een in hoofdstuk één behandelde simulatie.146 

1. DISSIMULATIE OF GEWONE BELASTINGONTDUIKING 

62. De gewone belastingontduiking bestaat uit het schenden van een fiscale bepaling door de 

belastingplichtige. Het materiële element van een dissimulatie komt tot uiting doordat de 

belastingplichtige nalaat een belastbaar inkomen in zijn belastingaangifte op te nemen, terwijl hij 

hiertoe wettelijk verplicht is.147 Deze belastingontduiking speelt zich af op het moment van de 

opmaak van de belastingaangifte. Een voorbeeld van dissimulatie is het niet opnemen van 

bepaalde beroepsinkomsten of een buitenlandse rekening148 in de belastingaangifte. 

 

                                                                    
140 M. MAUS, S. DE MEULENAER, Handboek Fiscaal Strafrecht, Brugge, Die Keure, 2010, p.10. 
141 M. MAUS, S. DE MEULENAER, Handboek Fiscaal Strafrecht, Brugge, Die Keure, 2010, p. 10. 
142 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken: artikel 344, §1 WIB, 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, p. 7-8. 
143 M. MAUS, S. DE MEULENAER, Handboek Fiscaal Strafrecht, Brugge, Die Keure, 2010, p.9; P. FAES,Het 
rechtsmisbruik in fiscale zaken: artikel 344, §1 WIB, 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, p. 7-8; art. 339 WIB. 
144 Antwerpen 30 september 1997, Fisc. Koerier 1997, p. 632.  
145 Gent 18 januari 1996, F.J.F. 1996, p. 198. 
146 P. FAES,Rechtsmisbruik in fiscale zaken: Artikel 344, §1 WIB – 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, p. 6. 
147 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken: artikel 344, §1 WIB, 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, p. 7-8. 
148 Art. 307, §1, lid 2 WIB 



33 
 

2. SIMULATIE 

63. De verboden simulatie, zijnde een handeling waarvan de belastingplichtige niet alle 

gevolgen heeft aanvaard, vertegenwoordigt een verzwaarde vorm van belastingontduiking. Het 

verzwaarde element ligt in de intellectuele valsheid die de belastingplichtige realiseert wanneer 

hij aan de Belastingadministratie een vertekende werkelijkheid voorlegt.149  De simulatie speelt 

zich, in tegenstelling tot de dissimulatie af, in het stadium vóór de opmaak van de 

belastingaangifte. De inkomsten die de belastingplichtige vervolgens in zijn belastingaangifte 

opneemt, zijn gebaseerd op gesimuleerde akten, speciaal opgemaakt om de werkelijkheid aan de 

belastingheffing te kunnen onttrekken. De situatie die voor de fiscus verborgen wordt, bestaat 

ofwel in de afwezigheid van een werkelijkheid (fictie) ofwel in een andere werkelijkheid 

(tegenbrief).  

64. Beide vormen van belastingontduiking zijn verboden en kunnen getroffen worden door 

een administratiefrechtelijke of een strafrechtelijke sanctie. De simulatie kan bovendien, in 

tegenstelling tot een dissimulatie, aan de zwaardere strafrechtelijke sanctie voor fiscale valsheid 

in geschrifte worden onderworpen.  

AFDELING 2 BELASTINGONTWIJKING  

65. In tegenstelling tot belastingontduiking bevindt een belastingplichtige zich bij 

belastingontwijking niet in de voorwaarden van een fiscale wet. De belastingplichtige stelt zijn 

handelingen precies met de bedoeling om niet aan de voorwaarden van de wettelijke bepaling te 

voldoen.150 Door het grondwettelijk legaliteitsbeginsel, dat stelt dat alles vrij is van belastingen 

tenzij de wet anders bepaalt (zie infra rn. 76), kan een belastingplichtige die zich niet in de 

voorwaarden van de wettelijke bepaling bevindt niet belast worden.151  

De belastingplichtige heeft, net zoals bij belastingontduiking, de bedoeling om de belastingdruk op 

zijn inkomsten te verlagen. In tegenstelling tot de belastingontduiking, schendt de 

belastingplichtige hiervoor geen fiscale bepaling. Dit elementaire verschil heeft tot gevolg dat 

belastingontwijking toegestaan is, en niet administratief- of strafrechtelijk sanctioneerbaar.152 Of 

                                                                    
149P. FAES, Rechtsmisbruik in fiscale zaken: Artikel 344, §1 WIB – 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, p. 7. 
150 M. MAUS, S. DE MEULENAER, Handboek Fiscaal Strafrecht, Brugge, Die Keure, 2010, p. 9; P. FAES, 
Rechtsmisbruik in fiscale zaken: Artikel 344, §1 WIB – 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, p. 21. 
151 J.J. COUTURIER en B. PEETERS, Het Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2012, p. 13; S. 
VAN CROMBRUGGE,De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 2009, p. 19-20; J.J. COURURIER, 
B. Peeters en N. PLETS, Capitas: Inleiding en inkomstenbelasting, Antwerpen, Maklu, 2011, XXII+787; D. DE 

GROOT, “Over de invoering en het belang van het grondwettelijke legaliteitsbeginsel in fiscale 
aangelegenheden”, T.F.R. 2009, p. 343. 
152 M. MAUS, S. DE MEULENAER, Handboek Fiscaal Strafrecht, Brugge, Die Keure, 2010, p. 9. 
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zoals de Engelse staatssecretaris van Financiën het verwoordde: “The difference between tax 

evasion and tax avoidance is the thickness of a prison wall.”153 

Afhankelijk van de wijze waarop de belastingen worden ontweken, kan het zich uiten in een 

onthouding, substitutie, fysieke ontwijking of een aanwending van juridische constructies.  

1. BELASTINGONTWIJKING DOOR ONTHOUDING, SUBSTITUTIE OF FYSIEKE 

ONTWIJKING 

66. Belastingontwijking kan zich uiten in de vorm van een onthouding door de 

belastingplichtige. In dit geval bevindt hij zich niet in de voorwaarden van een wettelijke bepaling 

omdat hij zich de voordelen van de handeling ontzegt. Hij ondervindt er niet de financiële nadelen 

van, maar onthoudt zich tezelfdertijd ook alle mogelijke voordelen.154 Een voorbeeld van 

belastingontwijking door substitutie vormt de situatie waarin een belastingplichtige zijn 

economische bedrijvigheid minimaliseert, teneinde minder belastbare beroepsinkomsten te 

hebben.155  

67. Een vorm van belastingontwijking die in dezelfde lijn ligt, vormt de substitutie, in welk 

geval de belastingplichtige de belastbare handeling vervangt door een minder of niet belaste 

handeling.156 Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de belastingplichtige kiest een fiets aan te 

schaffen in plaats van een wagen. Op die manier zal hij geen verkeersbelasting, inschrijvingstaks, 

etc. moeten betalen.157 

68. Beide vormen van belastingontwijking hebben tot gevolg dat de belastingplichtige zich 

het resultaat dat hij oorspronkelijk voor ogen had, onthoudt. Dit vormt het fundamentele verschil 

met de volgende vorm van belastingontwijking, waarvan de grenzen door het Brepolsarrest zijn 

vastgelegd.  

69. Naast deze twee vormen van belastingontwijking kan de belastingplichtige met het oog 

op een lager belastingtarief, eveneens verhuizen naar het buitenland. Dit is fysieke ontwijking.158 

                                                                    
153L. DE BROE, “Forum Belastingontwijking en belastingontduiking – Fiscale Hogeschool 26 november 
2009”,T.F.R. 2010, p. 111-134. 
154 P. FAES,Rechtsmisbruik in fiscale zaken: Artikel 344, §1 WIB – 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, p. 20. 
155 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken of de keuze van de minst belaste weg op het vlak van de 
inkomstenbelastingen na de wet van 22 juli 1993, Gent, Mys & Breesch, 1994, p. 14. 
156 T. DELAHAYE en J. KIRCKAPATRICK, Le choix de la voie la moins imposée: étude de droit fiscal comparé Belgique, 
France, Pays-Bas, Royaume-Uni, Brussel, Bruylant, 1977, p. 26. 
157 P. FAES,Rechtsmisbruik in fiscale zaken: Artikel 344, §1 WIB – 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, p. 20. 
158 K. ANTHONISSEN en L. DE BROE, “Forum belastingontwijking en belastingfraude”, T.F.R. 2010, p. 111 e.v. 
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2. BELASTINGONTWIJKING DOOR AANWENDING VAN JURIDISCHE 

CONSTRUCTIES  

70. Deze vorm van belastingontwijking komt erop neer dat de belastingplichtige een 

doordacht, misschien ongewoon, mechanisme verwezenlijkt waardoor hij zichzelf het gewenste 

resultaat niet ontzegt. Hierdoor slaagt hij erin om minder of geen belastingen te betalen dan 

indien hij geen gebruik had gemaakt van dit “mechanisme”.159   

Het geoorloofd karakter van deze vorm heeft het Brepolsarrest uitdrukkelijk bevestigd (“usant de 

la liberté des conventions”). Het is dan ook deze belastingontwijking die een belastingplichtige 

hanteert wanneer hij een beroep doet op zijn vrije keuze om de minst belaste weg te kiezen. De 

vereiste voor een legaal gebruik van deze ontwijking is dat de belastingplichtige geen enkele 

wettelijke bepaling schendt en alle gevolgen van zijn “constructie” aanvaardt. Indien hij aan deze 

voorwaarden voldoet is de handeling tegenstelbaar aan de Belastingadministratie, onafhankelijk 

of de constructie abnormaal, artificieel en enkel gesteld is met de bedoeling om belastingen te 

ontwijken. Voldoet de handeling niet aan de voorwaarden, dan is zij niet-tegenstelbaar aan de 

Belastingadministratie. Zij zal belastingen kunnen heffen op de werkelijke bedoeling van de 

partijen, op basis van de wettelijke bepalingen die de partijen wilden ontwijken. In dit geval 

verlaat de belastingplichtige de categorie van de toegelaten belastingontwijking, maar bevindt hij 

zich onder de verboden belastingontduiking. Hierdoor loopt hij het risico op een administratief- 

en strafrechtelijke sanctionering.  

71. Simulatie vormt dus één van de afbakeningen tussen de belastingontduiking en 

belastingontwijking. De uiterste grens van de belastingontwijking wordt gevormd door de 

toegelaten simulatie, of de juridische realiteit.  

72. Een voorbeeld van deze vorm van belastingontwijking vormt de inbreng van een 

eenmanszaak in een vennootschap, met als doel aan de lagere belastingvoet van de 

vennootschapsbelasting onderworpen te zijn. Voor zover de belastingplichtige alle gevolgen van 

deze oprichting aanvaardt is deze “constructie” volstrekt geldig en betreft het een 

belastingontwijking door de aanwending van juridische constructies. Of met andere woorden een 

geldig gebruik van de vrije keuze van de minst belaste weg.  

 

 

                                                                    
159 P. FAES, Rechtsmisbruik in fiscale zaken: Artikel 344, §1 WIB – 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, p. 21. 
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AFDELING 3 DE VRIJE KEUZE VAN DE MINST BELASTE WEG 

73. Het principe van de vrije keuze van de minst belaste weg, zijnde de belastingontwijking 

door de aanwending van juridische constructies, is één van de meest fundamentele bepalingen 

van het Belgisch fiscaal recht.160 Het impliceert dat, wanneer de belastingplichtige de keuze heeft 

tussen het stellen van een niet, of minder belaste rechtshandeling en een belaste rechtshandeling, 

hij steeds het recht heeft om te kiezen voor de minst belaste. Met andere woorden komt het erop 

neer dat wat de wet niet expliciet verbiedt, toegelaten is. Zoals hiervoor reeds uiteengezet heeft 

het Hof van Cassatie dit recht uitdrukkelijk erkend in het Brepolsarrest (en het tezelfdertijd 

beperkt). De basisbeginselen waarop het keuzerecht gefundeerd is en op grond waarvan het Hof 

van Cassatie de Brepolsdoctrine heeft uitgewerkt, zijn het grondwettelijk legaliteitsbeginsel en de 

contractvrijheid. Gelet op het essentiële belang van beide principes in de fiscale rechtsorde en 

voor de onoverkomelijke impact die het grondwettelijk legaliteitsbeginsel heeft op een schets van 

“50 jaar simulatie” worden beide hieronder kort toegelicht.  

1. HET GRONDWETTELIJK LEGALITEITSBEGINSEL  

74. Het legaliteitsbeginsel in het fiscaal recht is vervat in art. 170 van de Grondwet. De eerste 

paragraaf bepaalt dat “geen belasting ten behoeve van de Staat kan worden ingevoerd dan door een 

wet”. In de paragrafen 2 tot 4 wordt het principe doorgetrokken voor de gemeenschappen, 

gewesten, provincies, agglomeraties, federaties van gemeenten en gemeenten. Dit beginsel is een 

afleiding van het Engelse “no taxation without representation”, waardoor de belastingplichtige 

enkel kan belast worden door een belasting die is ingevoerd met toestemming van democratisch 

verkozen volksvertegenwoordigers.161 Het legaliteitsbeginsel is geen grondrecht, maar eerder een 

grondwettelijke waarborg van de belastingplichtige tegen willekeurig opgelegde belastingen.162 

75. Deze staatsrechtelijke bevoegdheidsverdeling heeft tot gevolg dat enkel de wetgevende 

macht belastingen kan invoeren.163 De invulling strekt zich uit over vier facetten: de vaststelling 

van het belastingsubject, de grondslag van de belasting, het belastingtarief en de modaliteiten van 

de heffing.164 Het is voor de wetgever strikt verboden om deze taak te delegeren aan de 

                                                                    
160 Ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 11 juni 1993, Gedr.St. Senaat 1992-1993, 
nr. 762/1, p. 2; E. KRINGS, “Aspecten van de bijdrage van het Hof van Cassatie tot de rechtsvorming”, R.W. 
1990-91, p. 345-359. 
161 B. PEETERS, “Het fiscaal legaliteitsbeginsel in de Belgische Grondwet: verstrakking of erosie?” in De 
Grondwet in groothoekperspectief – Liber amicorum discipulorumque Karel Rimanque, Antwerpen, Intersentia, 
2007, p. 511. 
162 J. THEUNIS, “Het fiscaal legaliteitsbeginsel. Een stand van zaken na 10 jaar rechtspraak van het 
Arbitragehof”, T.F.R. 2006, p. 80. 
163 S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblio, 2010, p. 16-17, rn. 6. 
164 S . VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 2009, p. 15; J.J. 
COUTURIER en B. PEETERS, Het Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2012, p. 14. 
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uitvoerende of rechterlijke macht165, uitgezonderd de mogelijkheid om de Koning middels een 

volmachtenwet hiervoor te machtigen.166  

Naast deze uitsluitende bevoegdheid voor de wetgever volgen uit het legaliteitsbeginsel nog twee 

grondregels en drie interpretatieregels die essentieel zijn in het licht van het hier behandelde 

onderwerp.  

1.1 Grondregels  

76. Een eerste grondregel volgend uit het legaliteitsbeginsel is dat de wet de enige bron is 

van rijksbelastingen, verminderingen en vrijstellingen. Een fiscale schuld kan enkel zijn ontstaan 

vinden in de wettelijke bepalingen. De Belastingadministratie kan hierop geen invloed uitoefenen 

door een afwijkende regeling in haar circulaires op te nemen, of door overeenkomsten af te 

sluiten met de belastingplichtige.167 

Een tweede essentiële grondregel vormt de principiële vrijheid van belastingen, waardoor alles 

vrij is van belastingen, tenzij de wet het anders bepaalt.168 Dit heeft tot gevolg dat een 

belastingplichtige enkel belast kan worden, indien hij een handeling stelt waarvan de 

belastbaarheid is voorzien door een wet. Deze principiële vrijheid heeft op haar beurt implicaties 

op de interpretatie van het fiscaal recht, en vormt tevens de specifieke grondslag waarop de vrije 

keuze van de minst belaste weg gebaseerd is.  

1.2 Interpretatie van de fiscale wet 

77. Een eerste principe dat volgt uit het principe dat alles vrij is van belastingen, tenzij de wet 

anders bepaalt, is de strikte interpretatie van de fiscale wet. Deze strikte interpretatie brengt op 

haar beurt twee essentiële interpretatieregels voort. In eerste instantie luidt er in het fiscaal recht 

een verbod van analogische toepassing van de fiscale wet. Dit impliceert dat het verboden is om 

de fiscale wet toe te passen op situaties die zij niet uitdrukkelijk regelt, maar die er toch veel 

gelijkenissen mee vertonen.169 Daarnaast is de regel in dubio contra fiscum een vaste waarde in het 

                                                                    
165 Arbitragehof 21 februari 2007, nr. 32/2007; E. VAN DE VELDE, ‘Afspraken’ met de Administratie: de grenzen, 
juridische kwalificatie en rechtsgevolgen, Gent, Larcier, 2009, p. 197. 
166 Arbitragehof 18 februari 1998, R.W. 1998-1999, p. 463-464. 
167 Art. 170, §1 Gw. en art. 172, lid 2 Gw.; S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, 
Kalmthout, Biblio, 2010, p. 17, rn. 7. 
168 J.J. COUTURIER en B. PEETERS, Het Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2012, p. 13; S. 
VAN CROMBRUGGE,De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 2009, p. 19-20; J.J. 
COUTURIER, B. Peeters en N. PLETS, Capitas: Inleiding en inkomstenbelasting, Antwerpen, Maklu, 2011, 
XXII+787; D. DE GROOT, “Over de invoering en het belang van het grondwettelijke legaliteitsbeginsel in fiscale 
aangelegenheden”, T.F.R. 2009, p. 343. 
169 Cass. 13 april 1978, Pas. 1978, I, p. 899-910; S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal 
recht, Kalmthout, Biblio, 2010, p. 22, rn. 9 
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fiscaal recht. Hierdoor moet bij twijfel170 of dubbelzinnigheid171 over de draagwijdte van de fiscale 

wet, de interpretatie steeds op de voor de belastingplichtige meest voordelige wijze gebeuren.172  

1.3 De vrije keuze van de minst belaste weg 

78. Uit bovenstaande grond- en interpretatieregels, die allemaal hun basis vinden in het 

grondwettelijk legaliteitsbeginsel, volgt een logische redenering van het legaliteitsbeginsel als 

grondslag voor de vrije keuze van de minst belaste weg. Wanneer een belastingplichtige gebruik 

maakt van zijn keuzevrijheid, verwezenlijkt hij zijn beoogde doel op de minst belaste wijze. Indien 

hij hierbij binnen het toepassingsgebied van een fiscale wetgeving valt, is zijn handeling 

belastbaar volgens deze bepaling. In omgekeerde zin, wanneer hij niet binnen het 

toepassingsgebied valt, zal zijn handeling niet belast zijn omdat er geen wet is die een belasting 

van zijn handeling voorziet.  

De belangrijkheid van het legaliteitsbeginsel als grondslag voor de keuze van de minst belaste weg 

is door TIBERGHIEN op treffende wijze als volgt verwoord: “Al de wegen die niet door de fiscale 

wet afgesloten zijn, mogen vrij bewandeld worden. Indien de wetgever “uitwegen” heeft gelaten dan 

behoort het niet aan de Administratie of aan de rechter die uitwegen dicht te maken; dat moet de 

wetgever zelf doen”.173 

79. Dit grondwettelijk legaliteitsbeginsel heeft echter ook een keerzijde. Door de uitsluitende 

bevoegdheid van de wetgever om belastingen in te voeren, heeft hij ook de mogelijkheid om in de 

wet beperkingen aan de keuzevrijheid op te leggen.174 Hiervan heeft de wetgever reeds uitgebreid 

gebruik gemaakt in het kader van de specifieke en algemene antimisbruikbepalingen. Deze 

algemene antimisbruikbepalingen vormen het voorwerp van deel twee en drie. 

2. HET ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN DE CONTRACTVRIJHEID 

80. Naast het legaliteitsbeginsel is de vrije keuze van de minst belaste weg gesteund op het 

burgerrechtelijke principe van de contractvrijheid.175 Het Hof van Cassatie bevestigde dit 

uitdrukkelijk in het Brepolsarrest, met de bewoordingen “gebruik makend van de vrijheid van 

overeenkomsten”. De contractvrijheid vloeit voort uit het beginsel van de wilsautonomie, dat één 

                                                                    
170 Cass. 28 mei 1942, Pas. 1942, I, p. 134. 
171 Cass. 24 oktober 1938, Arr.Verbr. 1938, p. 219. 
172 S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblio, 2010, p. 23, rn. 10 
173A. TIBERGHIEN, Inleiding tot het Belgisch fiscaal recht, Antwerpen, Kluwer, 1986, p. 386. 
174P. FAES, Rechtsmisbruik in fiscale zaken: Artikel 344, §1 WIB – 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, p. 27. 
175B. PEETERS, “De dunne lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking?”, A.F.T. 2010, p. 5; DELAHAYE, 
Le choix de la voie la moins imposée, Brussel, Bruylant, 1977, p. 203.  
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van de vier basisbeginselen van het Belgisch overeenkomstenrecht vormt.176 Dit burgerlijk 

rechtsbeginsel vindt toepassing in het fiscaal recht op basis van de regel dat principes van het 

gemeen recht het fiscaal recht beheersen, tenzij het fiscaal recht er uitdrukkelijk van afwijkt.177  

Door de toepassing van dit beginsel hebben partijen enerzijds de vrijheid om al dan niet te 

contracteren, en anderzijds om te contracteren op de wijze die hen het voordeligst lijkt.178 

Geconverteerd naar het fiscaal recht komt dit erop neer dat, wanneer partijen de keuze hebben 

tussen verschillende wegen om het door hen beoogde resultaat te bereiken, de belastingplichtige 

de weg mag kiezen die voor hem het meest optimaal is.  

AFDELING 4 OPMERKING 

81. Voorgaande schets van het grondwettelijk legaliteitsbeginsel laat duidelijk blijken dat het 

mislukken van de pogingen tot inperking van de keuze van de minst belaste weg door de 

Administratie eigenlijk niet opmerkelijk waren. Door de absolute grondwettigheid van deze 

vrijheid, gelegen in het grondwettelijk legaliteitsbeginsel, kan een beperking hiervan enkel 

worden verwezenlijkt door de wetgever.
179

 Het Hof van Cassatie heeft in het Brepolsarrest deze 

vrijheid begrensd op het aanvaarden van alle gevolgen. Dit was echter niets meer dan het 

bevestigen van een beginsel dat eigen is aan het fiscaal recht, zijnde het realiteitsbeginsel (zie 

infra hoofdstuk vier). De pogingen van de Administratie daarentegen waren niet gegrondvest in 

het fiscaal recht, integendeel ze waren in strijd met het legaliteitsbeginsel.
180

 De wetsontduiking 

was in strijd met de strikte interpretatie van de belastingwet. De economische 

werkelijkheidstheorie was op haar beurt strijdig met het verbod van een wetstoepassing naar 

analogie.
181

  

 

                                                                    
176W. VAN GERVEN, Beginselen van het Belgische privaatrecht. 1: algemeen deel, Gent, Story-Scientia, 1987, p. 
327. 
177 Cass. 9 juli 1931, Pas. 1931, I, p. 218 ; S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, 
Kalmthout, Biblo, 2009, p. 62. 
178B. PEETERS, “De dunne lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking?”, A.F.T. 2010, p. 6; P. FAES, 
Rechtsmisbruik in fiscale zaken: Artikel 344, §1 WIB – 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, p. 27-28. 
179 Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen van 17 juni 1993, Parl.St. Kamer 1992-1993, nr. 
1072/8, p. 93. 
180 Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen van 17 juni 1993, Parl.St. Kamer 1992-1993, nr. 
1072/8, p. 97, rn. 15; T. DELAHAYE en J. KIRCKPATRICK, Le choix de la voie la moins imposée: étude de droit fiscal 
comparé Belgique, France, Pays-Bas, Royaume-Uni, Brussel, Bruylant, 1977, p. 208. 
181 Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen van 17 juni 1993, Parl.St. Kamer 1992-1993, nr. 
1072/8, p. 97, rn. 15. 
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AFDELING 5 TUSSENBESLUIT: HET ONDERSCHEID 

BELASTINGONTDUIKING - BELASTINGONTWIJKING VÓÓR 

DE WET VAN 22 JULI 1993 

82. Uit de hierboven uiteengezette analyse van de summa divisio uit het fiscaal recht, blijkt 

dat beide principes in de periode na het Brepolsarrest lijnrecht tegenover elkaar staan. Het Hof 

van Cassatie heeft in het Brepolsarrest het recht van de belastingplichtige om te kiezen voor de 

minst belaste weg expliciet aanvaard. Voor deze erkenning baseerde het Hof zich op de absolute 

wettelijkheid van de keuzevrijheid die gegrondvest is in het grondwettelijk legaliteitsbeginsel en 

de contractvrijheid.  

Het is perfect legaal om zichzelf in een minder belastbare positie te plaatsen teneinde een 

economisch doel te verwezenlijken. De voorwaarde hiervoor is dat de belastingplichtige binnen 

de grenzen van de belastingontwijking blijft. Maar wat zijn die grenzen en met andere woorden 

wanneer pleegt de belastingplichtige fiscale fraude indien hij handelingen stelt met de enige 

bedoeling om zijn belastingdruk te verlagen?  

Samengevat geldt volgende aflijning. Er is belastingontduiking wanneer de belastingplichtige een 

fiscale bepaling overtreedt, met de bedoeling om zijn belastingdruk te verlagen. De wetschending 

kan zich uiten op twee verschillende manieren: (1) dissimulatie of (2) simulatie. In dit geval stelt 

hij zich bloot aan een administratief- of strafrechtelijke sanctionering.  

Wanneer de belastingplichtige zich buiten het toepassingsgebied van de fiscale fraude bevindt, is 

hij belastingen aan het ontwijken, wat volledig toegelaten is.  
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HOOFDSTUK IV  
GRONDSLAG VAN DE VERBODEN FISCALE SIMULATIE 

AFDELING 1 HET REALITEITSBEGINSEL 

83. De onaanvaardbaarheid van gesimuleerde handelingen in het fiscaal recht is gefundeerd 

op het realiteitsbeginsel.182 De rechtspraak en rechtsleer stellen dit beginsel soms voor als “een 

ongeschreven basisbeginsel van het fiscaal recht”. Eigenlijk moet het zo ver niet gezocht worden, 

en is het in feite niets meer dan een principe van gezond verstand dat de belastingwet enkel de 

realiteit treft.183 Een aspect van het realiteitsbeginsel is de regel dat de belastingwet enkel 

toepassing kan vinden op werkelijk gestelde feiten en rechtshandelingen, en niet op onbestaande 

of fictieve feiten, waarden en rechtshandelingen.184 In het verlengde hiervan ligt de regel dat de 

belasting enkel de juridische realiteit treft, onafhankelijk of deze verschilt van de economische 

werkelijkheid. De grenzen van deze juridische realiteit zijn gefixeerd in het Brepolsarrest aan de 

hand van de toegelaten simulatie. Een handeling is juridisch reëel wanneer zij geen enkele 

wettelijke bepaling overtreedt en partijen er alle gevolgen van aanvaard hebben.  

Indien de openbare handeling niet aan deze voorwaarden voldoet, rust op de 

Belastingadministratie de verplichting om de juridische werkelijkheid te achterhalen. Enkel deze 

handelingen kunnen het voorwerp uitmaken van een belastingheffing.  

Als gevolg van deze plicht tot waarheidsvinding kan de Belastingadministratie geen aanspraak 

maken op het gemeenrechtelijk voorrecht uit art. 1321 B.W.  

AFDELING 2 GEVOLGEN VOORTVLOEIEND UIT HET 

REALITEITSBEGINSEL 

1. IN DE VESTIGINGSFASE  

84. In het burgerlijk recht geldt het algemeen principe dat, op basis van art. 1321 B.W., 

tegenbrieven niet aan derden tegenstelbaar zijn. De inhoud van de tegenbrief geldt enkel tussen 

de betrokken partijen, en derden dienen enkel rekening te houden met de openbare 

overeenkomst. In strijd met art. 1321 B.W. neemt een meerderheid van de rechtspraak185 en 

                                                                    
182 M. GHYSELEN, Fiscale gevolgen van nietige rechtshandelingen, Kalmthout, Biblio, 1996, p. 243. 
183 S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 2009, p. 54. 
184 S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 2009, p. 54-56. 
185 H. DE PAGE en R. VAN DER ELST, Traité élémentaire de droit civil : principes, doctrine, jurisprudence, Brussel, 
Bruylant, 1953, nr. 635; W. VAN GERVEN, Beginselen van het Belgisch privaatrecht. 1: Algemeen deel, Gent, 
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rechtsleer186 evenwel aan dat derden de keuze hebben om zich, ofwel op de openbare 

overeenkomst, ofwel op de tegenbrief te beroepen. 

85. Het realiteitsbeginsel dat de belastingvestiging beheerst, verzet zich tegen de toepassing 

van dit voorrecht in hoofde van de Belastingadministratie. Hoewel zij een werkelijke derde is bij 

de overeenkomst, valt ze niet onder de categorie “derden” uit art. 1321 B.W.187 De Administratie 

krijgt als het ware een sui generis derdenstatuut. Indien de openbare overeenkomst niet voldoet 

aan de voorwaarden uit de Brepolsdoctrine, zal de Belastingadministratie alles in het werk 

moeten stellen om de juridische werkelijkheid, zoals die voor de belastingplichtige bestaat, te 

achterhalen. De belasting zal in dergelijk geval op basis van de tegenbrief gevestigd moeten 

worden.188  

86. De uitsluiting van art. 1321 B.W. heeft voor de Belastingadministratie voor- en nadelen. 

Enerzijds beschikt zij hierdoor niet over de bescherming die andere derden wel genieten bij onder 

andere de niet-naleving van publicatievereisten en de inbreuk op verkregen concurrerende 

rechten.189 Aan de andere kant dient zij hierdoor geen rekening te houden met de manier waarop 

de belastingplichtige ‘de werkelijkheid’ voorstelt. Zij heeft steeds de bevoegdheid om de 

voorgestelde werkelijkheid te doorprikken en zo de onderliggende juridische werkelijkheid te 

belasten.190  

Niettegenstaande deze uitsluiting voor de belastingplichtige nadelig lijkt, kan hij er ook voordelen 

uit halen. De keerzijde is namelijk dat de belastingplichtige zijn eigen bedrog kan inroepen 

tegenover de fiscus, wanneer dit voor hem voordeliger is.191 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
Story-Scientia, 1987, nr. 104; P. VAN OMMESLAGHE, « La simulation en droit des obligations » in Les obligations 
contractuelles, Brussel, Jeune Barreau, 2000, nr. 33-37; L. VAEL¸ Privaatrechtelijke veinzing: omtrent gesluierde 
rechtshandelingen, juridische zinsbegoocheling en verschalkte derden, Antwerpen, Kluwer, 1996, p. 65; E. 
ALOFS, K. BROECKX, H. CASMAN, Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 75-76. 
186 Cass. 16 november 1939, Pas. 1939, I, p. 474 ; Cass. 11 december 1987, Pas. 1988, I, p. 449.  
187 Cass. 4 januari 1991, R.W. 1990-1991, 1244; M. GHYSELEN, Fiscale gevolgen van nietige rechtshandelingen, 
Kalmthout, Biblio, 1996, p. 248; A. TIBERGHIEN, Inleiding tot het Belgisch fiscaal recht, Antwerpen, Kluwer, 
1986, p. 145. 
188 Cass. 4 januari 1991, Plumax, Pas. 1991, I, p. 410; Cass. 19 mei 1995, Pas. 1995, I, nr. 247; A. TIBERGHIEN, 
Inleiding tot het Belgisch fiscaal recht, Antwerpen, Kluwer, 1986, p. 145; J. DEFOORT, “De simulatie voorbij” in 
Liber Amicorum Albert Tiberghien, Antwerpen, Kluwer, 1984, p. 114. 
189 F. WERDEFROY, Registratierechten 2008-2009, Mechelen, Kluwer, 2009, p. 229. 
190 F. DESTERBECK, De grote krachtlijnen van de fiscale procedure, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 27. 
191 Cass. 20 maart 1958, Pas. 1958, I, p. 805; M. GHYSELEN, Fiscale gevolgen van nietige rechtshandelingen, 
Kalmthout, Biblio, 1996, p. 248. 
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2. IN DE INVORDERINGSFASE  

87. In schril contrast met de positie van de fiscus in de vestigingsfase, staan de rechten 

waarover hij beschikt bij de invordering van de belastingen. In deze fase beschikt hij wel over alle 

middelen die een gewone derde-schuldeiser kan aanwenden, en kan hij dus evengoed een 

borgtocht vorderen, een pand of hypotheek vestigen of beslag op de goederen van de 

belastingschuldenaar leggen.192 Wanneer de fiscus in de praktijk merkt dat hij een 

zekerheidsrecht nodig heeft om de invordering van de openstaande fiscale schulden te 

verzekeren, zal deze doorgaans een beroep doen op zijn wettelijke hypotheek.193  

88. De uitsluiting van de Belastingadministratie van art. 1321 B.W. in de invorderingsfase 

behoudt slechts zijn gelding voor zover de fiscale wet hier niet van afwijkt. Dergelijke afwijking 

heeft de fiscale wet gemaakt in het kader van de successie- en registratierechten.  

3. AFWIJKINGEN VAN DE UITSLUITING  

3.1 Vestiging van successierechten  

89. Een specifieke afwijking op de uitsluiting van art. 1321 B.W. is terug te vinden in het 

kader van de successierechten. Art. 106, lid 1 W. Succ. bepaalt dat de fiscus geen rekening moet 

houden met tegenbrieven, die een vermindering van het actief of vermeerdering van het passief 

van de nalatenschap tot gevolg hebben. 

Deze niet-tegenstelbaarheid geldt slechts wanneer de Administratie kennis krijgt van de 

tegenbrief, nadat haar recht is ontstaan en dus na het openvallen van de nalatenschap. In dat geval 

heeft ze de keuze om ofwel met de openbare overeenkomst, ofwel met de tegenbrief rekening te 

houden. In het andere geval, wanneer de Administratie reeds kennis had van de tegenbrief vóór 

het ontstaan van haar recht, beschikt ze niet over dit keuzerecht. In dat geval is ze verplicht om de 

tegenbrief in rekening te brengen bij de berekening van de successierechten.194 In het kader van 

de successierechten is de fiscus dus onder bepaalde gevallen, wel een derde in de zin van art. 1321 

B.W.  

 

 

 

                                                                    
192 F. DESTERBECK, De grote krachtlijnen van de fiscale procedure, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 27. 
193 Art. 425-442 WIB; art. 84-93 W.Succ.; art. 86 W.BTW. 
194M. GHYSELEN, Fiscale gevolgen van nietige rechtshandelingen, Kalmthout, Biblio, 1996, p. 248-249. 
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3.2 Vestiging van registratierechten  

90. In tegenstelling tot de successierechten, bestaat er in het kader van de registratierechten 

geen specifiek artikel die de behandeling van tegenbrieven door de fiscus reguleert. De 

meerderheid van de rechtsleer195 is het echter eens dat art. 1321 B.W. toepassing vindt in het 

kader van de registratierechten, waardoor de Administratie geen rekening moet houden met 

tegenbrieven bij het vestigen van de belasting.  

Een minderheid in de rechtsleer betreurt deze visie, en houdt inzake registratierechten vast aan 

de uitsluiting van art. 1321 B.W. op basis van het realiteitsbeginsel.196 Uitzonderingsbepalingen 

zoals art. 106, lid 1 W.Succ., zijn volgens hen onderworpen aan een uiterst strikte interpretatie, en 

mogen niet zomaar op analoge wijze op een andere materie toegepast worden.197 

  

                                                                    
195 M. GHYSELEN, Fiscale gevolgen van nietige rechtshandelingen, Kalmthout, Biblio, 1996, p. 248-249; F. 
WERDEFROY, Registratierechten, Antwerpen, Kluwer, 1991, p. 478; J. VAN HOUTTE, en I. CLAEYS 

BOUAERT,Beginselen van het Belgisch Belastingrecht, Gent, Story-Scientia, 1979, rn. 53; A. CUVELIER en M. 
DONNAY, Droits d’enregistrement et TVA applicables aux ventes d’immeubles, Brussel, Larcier, 1995, nr. 132;  
196 F. AMERIJCKX, Belastingheffing naar (socio-economische) werkelijkheid, Gent, Story-Scientia, 1984, p. 31; C. 
CARDYN¸ “Le fisc est-il un tiers?”, J.D.F. 1975, p. 141. 
197 Cass. 4 januari 1991, Pas. 1991, I, p. 410: dit arrest bepaalde dat de regeling uit art. 1321 B.W. geen 
algemeen rechtsbeginsel is; M. GHYSELEN, Fiscale gevolgen van nietige rechtshandelingen, Kalmthout, Biblio, 
1996, p. 249;  
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HOOFDSTUK V  
PRAKTISCHE ASPECTEN VAN DE FISCALE SIMULATIE 

OVERGENOMEN UIT HET BURGERLIJK RECHT  

AFDELING 1 CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN  

91. Sinds de introductie van de Brepolsdoctrine in 1961 heeft het Hof van Cassatie geen 

wijzigingen aangebracht aan zijn oorspronkelijk ingevoerde simulatiedefinitie. Het Hof heeft enkel 

een precisering aangebracht via het arrest “Au Vieux Saint-Martin”, door te bepalen dat de 

belastingplichtige zijn handeling met geen enkele economische realiteit moet kunnen staven. Alle 

pogingen van de Administratie ten spijt, luidt de definiëring van simulatie nog steeds als volgt:  

“Er is geen verboden simulatie ten aanzien van de Belastingadministratie, noch fiscale 

fraude wanneer, ten einde een gunstiger fiscaal regime te genieten, de partijen, gebruik 

makend van de vrijheid van overeenkomsten af te sluiten maar zonder enige wettelijke 

bepaling te overtreden, akten opstellen waarvan zij alle gevolgen aanvaarden, zelfs 

wanneer de akten werden afgesloten met als enige doel om de fiscale last te 

verminderen.”198 

92. Opmerkelijk is dat deze definiëring veeleer de toepassingsvoorwaarden van simulatie 

regelt, zonder te wijzen op de materiële en intentionele bestanddelen van een gesimuleerde 

handeling. Door het ontbreken van een duidelijk omschrijving van het simulatiebegrip, kampt het 

fiscaal recht dus met dezelfde problemen als het burgerlijk recht. Zoals in hoofdstuk één reeds 

aangehaald, vormt art. 1321 B.W. de enige wettelijke bepaling in het burgerlijk recht die de 

simulatie regelt. De definiëring uit het Brepolsarrest beperkt zich echter tot de gevolgen van een 

gesimuleerde akte, zonder de constitutieve bestanddelen aan te halen.199  De invulling van deze 

lacune gebeurde uiteindelijk door de rechtsleer.  

Gelet op het feit dat het fiscale simulatiebegrip zijn oorsprong vindt in de burgerlijke simulatie, 

zijn de constitutieve bestanddelen gecreëerd door de burgerlijke rechtsleer van toepassing in het 

fiscaal recht.200 Samengevat komt dit neer op drie materiële en één intentioneel bestanddeel, die 

steeds cumulatief vervuld moeten zijn.201  

                                                                    
198 Cass. 22 maart 1990, Pas. 1990, p. 849-853. 
199 L. VAEL, Privaatrechtelijke veinzing: omtrent gesluierde rechtshandelingen, juridische zinsbegoocheling en 
verschalkte derden, Antwerpen, Kluwer, 1996, p. 7. 
200 J. KIRCKPATRICK, “L’opposabilité au fisc des conventions illicites non simulées”, J.T. 2000, p. 194; M. 
WAUTERS, “Simulatie en kapitaalverrichtingen, Bedenkingen naar aanleiding van het registratierecht bij 
gemengde inbreng”, Not. Fisc. M. 2001, p. 126; J. MATTHYS, “La fraude à la loi”, J.T. 1955, p. 547 is echter van 
mening dat de betekenis van het begrip simulatie in het fiscaal recht niet gelijk is aan het burgerlijk recht. 
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1. MATERIËLE BESTANDDELEN 

1.1 Het bestaan van twee overeenkomsten, een openbare en een verborgen  

93. Deze voorwaarde volgt rechtstreeks uit art. 1321 B.W. dat een tegenbrief vereist opdat er 

sprake kan zijn van simulatie. Er moet een openbare en een verborgen overeenkomst voorhanden 

zijn, waarvan de laatste zich schriftelijk of mondeling kan uiten. In relatie tot de openbare 

overeenkomst, wijzigt de tegenbrief de gevolgen van deze overeenkomst, of doet hij ze teniet.202   

1.2 Simultaneïteit  

94. Gelet op de invloed van de verborgen overeenkomst op de openbare overeenkomst is 

vereist dat beiden op hetzelfde ogenblik bestaan.203 Deze vereiste mag echter met enige 

soepelheid worden aangewend. Wanneer beide overeenkomsten op een bepaald ogenblik tegelijk 

bestaan, is aan deze voorwaarde voldaan. Het is dus niet vereist dat beide op hetzelfde moment 

ontstaan.204  

WAUTERS205 merkt bovendien op dat de simulatiedefinities verkeerdelijk de indruk wekken dat 

partijen eerst een openbare overeenkomst afsluiten, om deze naderhand te wijzigen of teniet te 

doen door een geheime overeenkomst. Het ontstaan van de simulatie op zich is niet afhankelijk 

van het ontstaan van enige overeenkomst. Deze komt tot stand doordat partijen onderling 

afspreken naar de buitenwereld een andere rechtshandeling voor te wenden, dan degene die ze in 

werkelijkheid willen. De openlijke rechtshandelingen zijn slechts een veruitwendiging van de 

onderlinge afspraak.  

1.3 Geheim karakter van de werkelijke overeenkomst 

95. De bedoeling van de partijen bij het opmaken van een tegenbrief ligt specifiek in dit 

geheim karakter. Partijen willen de inhoud verborgen houden voor derden, en specifiek voor de 

                                                                                                                                                                                                    
Volgens hem is het begrip in het fiscaal recht niet ontleend uit het Burgerlijk recht, maar is het een creatie 
van de rechtspraak. 
201 L. VAEL¸ Privaatrechtelijke veinzing: omtrent gesluierde rechtshandelingen, juridische zinsbegoocheling en 
verschalkte derden, Antwerpen, Kluwer, 1996, p. 11. 
202 L. VAEL¸ Ibid., p. 11. 
203 L. VAEL¸ Ibid., p. 11-12. 
204 M. WAUTERS, “Simulatie en kapitaalverrichtingen, Bedenkingen naar aanleiding van het registratierecht bij 
gemengde inbreng”, Not. Fisc. M. 2001, p. 126. 
205 M. WAUTERS, “Simulatie en kapitaalverrichtingen, Bedenkingen naar aanleiding van het registratierecht bij 
gemengde inbreng”, Not. Fisc. M. 2001, p. 131. 
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fiscus. Het geheime karakter van de werkelijke overeenkomst is bijgevolg een conditio sine qua 

non van het gesimuleerd karakter van de openbare overeenkomst.206 

De beoordeling van het geheime karakter van de werkelijke overeenkomst is een feitenkwestie, 

die aan de soevereine beoordeling van de rechter onderhevig is.207  

1.4 Geen noodzaak tot het veruitwendigen van de werkelijke overeenkomst 

96. De rechtsleer208 neemt aan dat de simulatie niet afhankelijk is van het voorliggen van een 

materieel bewijs van de tegenbrief. De Administratie kan de openbare overeenkomst kwalificeren 

als gesimuleerd, onafhankelijk of partijen de inhoud van hun werkelijke overeenkomst al dan niet 

hebben opgenomen in een schriftelijke overeenkomst. 

Tussen partijen onderling blijven de gemeenrechtelijke bewijsregels uiteraard gelden.209 Hierdoor 

is het voor de partijen toch aan te raden om een (begin van) schriftelijk bewijs op te maken, 

wanneer de tegenbrief de waarde van 375 euro overstijgt. Dit onverminderd de regeling bij 

koophandelszaken, waar een vrijheid van bewijsmiddelen geldt.210 

2. INTENTIONEEL BESTANDDEEL OF SIMULATIEAFSPRAAK  

97. Vanaf de opmaak van de openbare overeenkomst, moeten de partijen reeds de bedoeling 

hebben om de gevolgen hiervan te wijzigen of teniet te doen door een geheime overeenkomst.211 

Met andere woorden, partijen stellen de openbare overeenkomst op, louter met de bedoeling om 

deze naderhand te wijzigen of teniet te doen door een geheime overeenkomst.  

Deze intentie, of simulatieafspraak, vertegenwoordigt de bedoeling van de partijen om naar de 

buitenwereld iets anders overeen te komen dan hetgeen ze in werkelijkheid willen.212  

 

 

                                                                    
206 L. VAEL¸ Privaatrechtelijke veinzing: omtrent gesluierde rechtshandelingen, juridische zinsbegoocheling en 
verschalkte derden, Antwerpen, Kluwer, 1996, p. 18. 
207 J. DEFOORT, “De simulatie voorbij” in Liber Amicorum Albert Tiberghien, Antwerpen, Kluwer, 1984, 115. 
208 M. WAUTERS, “Simulatie en kapitaalverrichtingen, Bedenkingen naar aanleiding van het registratierecht bij 
gemengde inbreng”, Not. Fisc. M. 2001, p. 125; L. VAEL¸ Privaatrechtelijke veinzing: omtrent gesluierde 
rechtshandelingen, juridische zinsbegoocheling en verschalkte derden, Antwerpen, Kluwer, 1996, p. 13; P. VAN 

OMMESLAGHE, “Examen de jurisprudence – Les obligations (1968-1973)” R.C.J.B. 1975, p. 487; J. HANSENNE, 
Introduction au droit privé, Brussel, Story-Scientia, 1990, p. 168. 
209 Art. 1341 en 1347 B.W. 
210 Art. 25 W.Kh.; R. DE CORTE en B. DE GROOTE, Handboek civiel recht, Brussel, Larcier, 2008, p. 347. 
211 L. VAEL¸ Privaatrechtelijke veinzing: omtrent gesluierde rechtshandelingen, juridische zinsbegoocheling en 
verschalkte derden, Antwerpen, Kluwer, 1996, p. 12. 
212 M. WAUTERS, “Simulatie en kapitaalverrichtingen, Bedenkingen naar aanleiding van het registratierecht bij 
gemengde inbreng”, Not. Fisc. M. 2001, p. 125-126. 



48 
 

AFDELING 2 INTERPRETATIE VAN HET SIMULATIEBEGRIP  

98. Hoofdstuk één verduidelijkte dat er in het burgerlijk recht twee strekkingen zijn die het 

simulatiebegrip ofwel op een objectieve wijze, ofwel op een subjectieve wijze interpreteren. Deze 

tweedelige interpretatie uit het burgerlijk recht is op een gelijkaardige wijze terug te vinden in het 

fiscaal recht.  

1. RECAPITULATIE – INTERPRETATIE IN HET BURGERLIJK RECHT 

99. In het burgerlijk recht is er sprake van simulatie wanneer de partijen een akte naar de 

buitenwereld stellen waarvan ze onderling overeenkomen de gevolgen teniet te doen of te 

wijzigen door een andere, geheime overeenkomst.213  

De objectieve benadering gaat ervan uit dat er sprake is van simulatie wanneer partijen hun 

werkelijke bedoelingen opnemen in een materiële, geheime overeenkomst. Partijen dienen steeds 

twee overeenkomsten op te stellen, waarvan de tegenbrief de gevolgen van de openbare 

overeenkomst wijzigt of teniet doet.214 

De subjectieve benadering heeft daarentegen een ander uitgangspunt en stelt dat er sprake is van 

simulatie wanneer er een opzettelijke discrepantie bestaat tussen de werkelijke wil van de 

partijen en de verklaarde wil. Deze benadering vereist niet dat partijen hun werkelijke wil in een 

overeenkomst materialiseren.215  

2. BETEKENIS IN HET FISCAAL RECHT 

100. De transponering van de interpretaties uit het burgerlijk recht naar het fiscaal recht 

zorgden voor de nodige onduidelijkheid. Verwarring ontstond omtrent de criteria die de 

Belastingadministratie, en vervolgens de rechter, diende te hanteren in de beoordeling van het 

niet aanvaarden van alle gevolgen. Afhankelijk van de gebruikte benadering, de objectieve of 

subjectieve, moet de Administratie verschillende elementen bewijzen. 

Uit de rechtspraak en rechtsleer blijkt dat hierover geen eensgezindheid bestaat, hetgeen leidt tot 

rechtsonzekerheid bij de belastingplichtige.  

 

                                                                    
213 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge: principes, doctrine, jurisprudence, II, Brussel, Bruylant, 
1964, p. 618.  
214 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge: principes, doctrine, jurisprudence, II, Brussel, Bruylant, 
1964, p. 618. 
215 W. VAN GERVEN, Beginselen van het Belgisch privaatrecht. 1: Algemeen deel, Gent, Story-Scientia, 1987, 308. 
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2.1 Interpretatie in de rechtsleer 

101. De objectieve en subjectieve benadering uit het burgerlijk recht werden door de 

rechtsleer naar het fiscaal recht getransponeerd, hetgeen leidde tot het volgende resultaat.  

Volgens de objectieve of klassieke interpretatie, is een rechtshandeling gesimuleerd wanneer een 

belastingplichtige met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden, een inbreuk pleegt op de 

fiscale wet. Deze inbreuk bestaat in het veruitwendigen van een juridische akte die niet 

overeenstemt met een andere, geheim gehouden overeenkomst, neergelegd in een tegenbrief. De 

objectieve benadering vereist dus twee simultane overeenkomsten, waarvan de ene enkel bedoeld 

is om de gevolgen van de andere te wijzigen.216 Volgens deze benadering is er simulatie wanneer 

de Administratie kan aantonen dat de akte in werkelijkheid niet is gesteld, of dat partijen niet alle 

gevolgen van deze akte aanvaarden.217 

Een objectieve definitie van het fiscale simulatiebegrip vinden we onder andere terug bij VAEL.   

“Veinzing is de situatie waarbij contractspartijen hun onderlinge overeenkomst naar 

buiten toe geheel of gedeeltelijk verheimelijken door een sluierende overeenkomst, en 

waarbij zij via de gesluierde overeenkomst overeenkomen dat de sluierende 

overeenkomst niet zal gelden in hun onderlinge rechtsverhouding.”218 (eigen 

onderlijning)  

De subjectieve benadering baseert zich daarentegen op de wil van de partijen. Een handeling is 

gesimuleerd wanneer de Administratie kan bewijzen dat de werkelijke wil van de partijen afwijkt 

van de wil die blijkt uit de gestelde handeling. Noodzakelijk is evenwel dat alle partijen de 

bedoeling hadden om in werkelijkheid een andere handeling te stellen dan deze die uit de 

openbare overeenkomst blijkt.219  

MATTHIJS, aanhanger van deze subjectieve interpretatie, verwoordt het concept simulatie als 

volgt:  

“simulatie vereist dat, door een afwijking tussen wil en verklaring, de schijn wordt 

gewekt alsof partijen een bepaalde overeenkomst hebben aangegaan of een bepaalde 

rechtshandeling hebben verricht, de  schijnhandeling, terwijl zij in het geheim hun 

                                                                    
216 B. PEETERS, “De dunne lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking?”, A.F.T. 2010, p. 41; A. 
TIBERGHIEN, Handboek voor fiscaal recht, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 2008, p. 28; T. DELAHAYE 

en J. KIRCKAPATRICK, Le choix de la voie la moins imposée: étude de droit fiscal comparé Belgique, France, 
Pays-Bas, Royaume-Uni, Brussel, Bruylant, 1977, p. 93. 
217 B. PEETERS, “De dunne lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking?”, A.F.T. 2010, 41. 
218 L. VAEL¸ Privaatrechtelijke veinzing: omtrent gesluierde rechtshandelingen, juridische zinsbegoocheling en 
verschalkte derden, Antwerpen, Kluwer, 1996, p. 8.  
219 S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblio, 2009, 30. 



50 
 

rechtshouding anders hebben geregeld dan uit deze schijnhandeling kon worden 

opgemaakt. Bij simulatie willen partijen de rechtsgevolgen van hun rechtshandeling niet 

doen ontstaan; zij maken slechts openbaar wat zij niet willen; het werkelijk gewilde 

pogen zij aan het oog van de buitenwereld te onttrekken.”220 (eigen onderlijning) 

In de praktijk biedt de objectieve interpretatie de meeste rechtszekerheid. De subjectieve 

interpretatie vereist namelijk dat de Administratie de werkelijke bedoeling van de partijen 

achterhaalt, hetgeen uiteraard niet steeds vanzelfsprekend is. Niettegenstaande deze bedenking is 

de subjectieve interpretatie, net als de objectieve, terug te vinden in de rechtspraak van het Hof 

van Cassatie, en dus minstens even correct. 

In de rechtspraak is een evolutie merkbaar in de hantering van beide interpretaties. Deze ging van 

een zuiver subjectieve benadering, naar het gebruik van beide interpretaties.  

2.2 Evolutie in de rechtspraak 

2.2.1 Vóór het Brepolsarrest  

102. Vóór de invoering van de simulatiedefinitie door het Brepolsarrest221 baseerde de 

rechtspraak zich voornamelijk op het subjectieve criterium.222 Een analyse van deze 

rechtspraak223 toont aan dat er sprake was van simulatie wanneer de feiten aantoonden dat de 

veruitwendigde rechtshandeling niet overeenstemde met de werkelijke bedoelingen van de 

partijen. De Administratie verantwoordde deze benadering aan de hand van de wilsleer uit het 

burgerlijk recht.224 Net zoals de subjectieve benadering, stelt de wilsleer voorop dat de 

gemeenschappelijke bedoeling van de partijen moet worden nagegaan.225  

2.2.2 Ná het Brepolsarrest  

103. In 1961 maakte het Hof van Cassatie komaf met deze subjectieve benadering in het 

Brepolsarrest, waar het een objectieve interpretatie voorop stelde. Voortaan kon in fiscale zaken 

enkel sprake zijn van simulatie wanneer de fiscus aantoonde dat de akte in werkelijkheid niet was 

                                                                    
220 J. MATTHIJS, “Wetsontduiking”, R.W. 1955, 110. 
221 Cass. 6 juni 1961, Pas. 1961, p. 1082. 
222 C. HENDRICKX, Inkomstenbelastingen 1999-2001, Brussel, Larcier, 2003, p. 51; P. FAES, Het rechtsmisbruik in 
fiscale zaken: artikel 344, §1 WIB, 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, p. 10; J. VERHOEYE, “tweede vonnis stelt dat 
inkoop eigen aandelen kan”, http://www.ddv.be/publicaties/show.php?id=153,  consultatie 5 april 2012. 
223 Rb. Doornik 5 april 1897, R.G.E.N., nr. 12739; Rb. Doornik 7 december 1903, R.G.E.N. nr. 13868; Gent 25 
januari 1933, Pas. 1934, II, 11.  
224 Conclusies L. CORNIL (noot onder Cass. 4 april 1941), Pas. 1941, I, 120. 
225 Art. 1156 B.W. 
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gesteld, of dat de partijen niet alle gevolgen van de akte aanvaardden.226 De wil van de partijen 

was volledig irrelevant om de simulatietoets te doorstaan. 

104. Niettegenstaande het Hof van Cassatie in het Brepolsarrest de objectieve interpretatie 

voorop stelt, is de subjectieve benadering nog steeds terug te vinden in de rechtspraak, zelfs in de 

arresten van het Hof van Cassatie.227 Kortom kan geconcludeerd worden dat de objectieve 

interpretatie de regel is, terwijl het subjectieve uitgangspunt de uitzondering vormt.  

AFDELING 3 GRADATIES VAN SIMULATIE 

105. Afhankelijk van de wijze waarop simulatie tot uitdrukking komt, kent ze een opdeling in 

twee gradaties. Een absolute en een relatieve vorm.228  

1. ABSOLUTE SIMULATIE  

106. Er is absolute simulatie wanneer partijen in werkelijkheid de bedoeling hebben om geen 

enkele rechtshandeling te stellen. Het doel van de openbare rechtshandeling bestaat er louter in te 

verbergen dat partijen in werkelijkheid geen enkele wijziging aan hun rechtsverhouding 

aangebracht hebben.229  

Een situatie van absolute simulatie vormt bijvoorbeeld de inbreng in het maatschappelijk kapitaal 

van een vennootschap, waarbij de inbrenger het volledige beschikkingsrecht van de ingebrachte 

goederen behoudt. Een constitutief bestanddeel van een inbreng is namelijk het verlies van het 

beschikkingsrecht in hoofde van de inbrenger, ten voordele van de begunstigde vennootschap, 

wat in casu niet het geval is.230 

 

 

 

                                                                    
226 Cass. 6 juni 1961, Pas. 1961, p. 1082. 
227 Cass. 5 november 1963, Bull.Bel. 1965, 148; Cass. 20 december 1973, J.Prat.Dr.Fisc. 1973, p. 343; Brussel 
26 oktober 1982, R.W. 1995-1996, p. 821; Cass. 20 februari 1986, R.W. 1986-87, 1260 ; Cass. 4 januari 1991, 
F.J.F. 1991, 53 ; Cass. 19 mei 1995, R.W. 1995-96, p. 821; Cass. 3 november 1995, F.J.F. nr. 96/54. 
228 K. GEENS, “Over veinzing, stromannen en tussenpersonen”, T.F.R. 2003, p. 2; J. RONSE, Algemeen deel van het 
vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975, p. 122-123. 
229 M. GHYSELEN, Fiscale gevolgen van nietige rechtshandelingen, Kalmthout, Biblio, 1996, p. 246; E. 
ALOFS,Insolventierecht 2004-2005: XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 74; 
K. GEENS, “Over veinzing, stromannen en tussenpersonen”, T.F.R. 2003, p. 2. 
230 E. ALOFS, Insolventierecht 2004-2005: XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2006, 
p. 74. 
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2. RELATIEVE SIMULATIE  

107. Een relatieve simulatie of vermomming betreft daarentegen de situatie waarin partijen in 

werkelijkheid een andere rechtshandeling stellen dan de openbare.231 In tegenstelling tot de 

absolute simulatie is er wel sprake van een wijziging, zij het niet op de wijze die in de 

oorspronkelijke akte is beschreven. Een klassiek voorbeeld van deze relatieve simulatie is de 

vermomde schenking. Dit is een schenking, onder het mom van een handeling onder bezwarende 

titel, waar partijen onderling overeenkomen dat de tegenprestatie niet moet plaatsvinden.232  

Binnen de relatieve simulatie is nog een verdere opdeling mogelijk, naargelang de handeling 

volledig of slechts gedeeltelijk gesimuleerd is. Een handeling is volledig gesimuleerd, wanneer 

partijen de natuur van de rechtshandeling manipuleren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een 

overeenkomst ten bezwarende titel in werkelijkheid een schenking is.233 Wanneer daarentegen 

geen beïnvloeding van de natuur van de overeenkomst voorligt, maar slechts van de modaliteiten, 

is er sprake van gedeeltelijke simulatie.234 Dit is bijvoorbeeld van toepassing wanneer de 

tegenprestatie uit de openbare handeling, in werkelijkheid lager ligt.  

  

                                                                    
231 J. RONSE, Algemeen deel van het vennootschapsrecht, Leuven, Uitgeverij Acco Leuven, 1975, p. 122-123. 
232 Bergen 15 september 1992, Rev. Not. B. 1992, 22 
233 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, VIII, Les liberalités, les donations, Brussel, Bruylant, 1962, 
603. 
234 M. WAUTERS, “Simulatie en kapitaalverrichtingen, Bedenkingen naar aanleiding van het registratierecht bij 
gemengde inbreng”, Not. Fisc. M. 2001, p. 125. 
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HOOFDSTUK VII  
                            BEWIJS VAN SIMULATIE 

AFDELING 1 BEWIJSLAST 

108. Overeenkomstig het adagium actori incumbit probatio dient iedere partij het bewijs te 

leveren van de feiten die zij aanvoert.235 Deze regel vindt een gelijkaardige toepassing in het 

fiscaal recht.236 Wanneer de fiscus een belasting wil vestigen op de werkelijke overeenkomst, zal 

hij het bewijs moeten leveren van het gesimuleerd karakter van de voorliggende akte. De 

bewijslast van het gesimuleerd karakter van een overeenkomst ligt dus in handen van de 

Belastingadministratie.237  

109. De bewijslevering van het gesimuleerd karakter van een overeenkomst kan tegelijkertijd 

met de vestiging van de belasting plaatsvinden. Een afzonderlijke vordering tot 

geveinsdverklaring is hiervoor niet vereist. De volledige procedure, het bewijs leveren van de 

geveinsdheid, het blootleggen van de werkelijkheid en vervolgens het vestigen van de belasting 

kan gebeuren in één en dezelfde procedure.238 

AFDELING 2 BEWIJSMIDDELEN 

110. Om het gesimuleerd karakter van een handeling aan te tonen, kan de fiscus gebruik 

maken van alle middelen van recht, met uitzondering van de eed.239 Deze uitgebreidheid aan 

bewijsmiddelen staat enkel en alleen ter beschikking van de Administratie. De strafrechter 

beschikt niet over dit voorrecht, doordat het Hof van Cassatie240 het gebruik van wettelijke en 

feitelijke vermoedens in strafzaken heeft uitgesloten. Wanneer de strafrechter bijgevolg het 

bewijs van simulatie moet leveren in het kader van een valsheid in geschrifte, kan hij geen gebruik 

maken van deze uitgebreidheid aan bewijsmiddelen. De strafrechter mag enkel de regelmatig aan 

hem voorgelegde gegevens, waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, in 

aanmerking nemen.  

                                                                    
235 Art. 870 Ger.W. 
236 Cass. 5 september 1961, Pas. 1962, I, 29. 
237 I. CLAEYS BOUUAERT, “Enkele bemerkingen nopens bewijsproblemen in verband met de 
inkomstenbelastingen”, in Liber Amicorum Professor Baron Jean van Houtte, Brussel, Elsevier-Sequoia, 1975, 
p. 156. 
238 M. GHYSELEN, Fiscale gevolgen van nietige rechtshandelingen, Kalmthout, Biblio, 1996, p. 245. 
239 Art. 340 WIB; art. 59, §1 W.B.T.W.; art. 185, lid 1 W.Reg.; art. 105 W.Succ.; Cass. 29 november 1956, 
Pas. 1957, I, p. 326; Cass. 18 september 1962, Pas. 1963, I, 80; Cass. 20 september 1966, Arr.Cass. 1967, 80; J. 
KIRCKPATRICK, “L’opposabilité au fisc des conventions illicites non simulées”, J.T. 2000, p. 194; M. GHYSELEN, 
Fiscale gevolgen van nietige rechtshandelingen, Kalmthout, Biblio, 1996, p. 244. 
240 Cass. 18 juni 1985, Arr.Cass. 1984-85, nr. 633; Cass. 15 december 1999, Arr.Cass. 1999, nr. 680; L. 
HUYBRECHTS, Fiscaal Strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 250-253. 
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AFDELING 3 VOORWERP VAN BEWIJS 

111. Wat de Administratie moet bewijzen, hangt af van de aard van de voorliggende simulatie. 

Zoals bij de gradaties van de simulatie241 vermeld, kunnen er twee soorten simulatie voorliggen, 

een absolute of een relatieve simulatie.  

1. ABSOLUTE SIMULATIE (FICTIEVE AKTE) 

112. Wanneer de gesimuleerde akte geen andere rechtshandeling verbergt, en de partijen dus 

geen wijziging aan hun rechtsverhouding hebben aangebracht, is er sprake van absolute 

simulatie242 of fictie243. In dit geval is het voldoende dat de fiscus kan aantonen dat de 

gesimuleerde overeenkomst niet overeenstemt met de werkelijkheid die de partijen voor ogen 

hadden. Deze werkelijkheid bestaat erin dat partijen geen enkele rechtshandeling hebben gesteld. 

De fiscus moet met andere woorden enkel aantonen dat de partijen in werkelijkheid geen enkele 

handeling hebben gedaan.244 

2. RELATIEVE SIMULATIE (GEVEINSDE AKTE) 

113. Wanneer de gesimuleerde overeenkomst daarentegen is opgesteld om een andere 

rechtshandeling te verbergen, dient de Administratie deze verborgen handeling bloot te leggen. 

Hiervoor is een dubbel bewijs vereist. In eerste instantie moet het gesimuleerd karakter van de 

voorliggende handeling bewezen zijn. Daarna moet de Administratie aantonen welke handeling de 

belastingplichtige voor hem verborgen heeft gehouden.245 Om het bewijs te leveren van deze 

verborgen overeenkomst dient de fiscus de constitutieve elementen van deze handeling aan te 

tonen.246 Wanneer de fiscus bijvoorbeeld een vermomde schenking wil blootleggen dient hij eerst 

het gesimuleerd karakter van de overeenkomst ten bezwarende titel aan te tonen. Vervolgens zal 

hij de constitutieve bestanddelen van de schending moeten bewijzen, bestaande uit de materiële 

overdracht van het goed, de animus donandi en de aanvaarding door de begiftigde.247  

Wanneer de partijen hun werkelijke wil hebben opgenomen in een tegenbrief, levert het bewijs 

van de verborgen handeling voor de Administratie geen onnoemelijke problemen op. In het 

andere geval, wanneer de werkelijke wil op geen enkele wijze veruitwendigd is, en zij dus enkel 

                                                                    
241 Afdeling 3, punt 3. 
242 M. GHYSELEN, Fiscale gevolgen van nietige rechtshandelingen, Kalmthout, Biblio, 1996, p. 246. 
243 A. TIBERGHIEN,Inleiding tot het Belgisch fiscaal recht, Antwerpen, Kluwer, 1986, p. 390; Cass. 14 april 1964, 
Pas. 1964, p. 875. 
244 A. TIBERGHIEN, Inleiding tot het Belgisch fiscaal recht, Antwerpen, Kluwer, 1986, p. 390. 
245 A. TIBERGHIEN, Inleiding tot het Belgisch fiscaal recht, Antwerpen, Kluwer, 1986, p. 390; M. GHYSELEN, Fiscale 
gevolgen van nietige rechtshandelingen, Kalmthout, Biblio, 1996, p. 246. 
246 Rb. Brugge 5 februari 2007, Fisc.Koer. 2007, 371. 
247 Cass. 13 december 1956, Pas. 1957, I, 392; L. WEYTS, Notarieel fiscaal recht, Deel I, Mechelen, Kluwer, 2005, 
58. 
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bestaat uit de innerlijke wil van de partijen, is het voor de Administratie bijna onmogelijk hiervan 

een bewijs te leveren. De innerlijke wil is voor de fiscus irrelevant, en krijgt slechts een juridische 

betekenis wanneer deze handeling op een bepaalde manier zichtbaar is voor de buitenwereld. 

Hiervoor is niet vereist dat partijen een tegenbrief opmaken. Het bewijs kan reeds geleverd 

worden wanneer er een uitvoering van de overeenkomst voorligt of wanneer een partij de 

uitvoering hiervan vordert. Pas wanneer de werkelijke wil voor de fiscus op enige wijze merkbaar 

is, kan worden nagegaan of er al niet sprake is van simulatie.248 

AFDELING 4 BEWIJSCRITERIA 

114. Naargelang de interpretatie van het simulatiebegrip op een objectieve of subjectieve 

wijze gebeurt, heeft de Administratie twee verschillende criteria voorhanden om aan te tonen dat 

de openbare handeling niet aan de werkelijkheid beantwoordt. 

Bij het gebruik van een subjectieve interpretatie is een overeenkomst gesimuleerd, wanneer deze 

niet overeenstemt met de werkelijke wil van de partijen. De Administratie zal in dit geval aan de 

hand van ernstige, precieze en overeenstemmende vermoedens moeten aantonen dat de 

voorliggende akte niet overeenstemt met de werkelijke wil van de partijen.249 

Hanteert de Administratie daarentegen de objectieve interpretatie, dan geldt het criterium van het 

aanvaarden van alle gevolgen uit het Brepolsarrest.250 In dit geval is een overeenkomst 

gesimuleerd wanneer de fiscus aantoont dat de partijen niet alle gevolgen van de openbare 

overeenkomst hebben aanvaard.251 De werkelijke bedoeling van de partijen is hier volkomen 

irrelevant. Het feit dat partijen de handeling enkel en alleen gesteld hebben om belastingen te 

ontwijken, doet hier dus niet ter zake.  

Het criterium van het aanvaarden van alle gevolgen, bestaat erin dat partijen alle burgerlijke en 

commerciële gevolgen van de openbare handelingen hebben aanvaard. Dit is niet het geval 

wanneer de belastingplichtige de voordelen van een handeling geniet, terwijl hij de nadelen 

ongedaan maakt in een tegenbrief.252 

  

                                                                    
248 J. DEFOORT, “De simulatie voorbij” in Liber Amicoricum Albert Tiberghien, Antwerpen, Kluwer, 1984, p. 114. 
249 M. GHYSELEN, Fiscale gevolgen van nietige rechtshandelingen, Kalmthout, Biblio, 1996, p. 246. 
250 Cass. 6 juni 1961, Pas. 1961, p. 1082. 
251 M. GHYSELEN, Fiscale gevolgen van nietige rechtshandelingen, Kalmthout, Biblio, 1996, p. 247. 
252T. DELAHAYE, “Belastingontduiking en belastingontwijking”, in I. BEHAEGHE, A. ALEN, S. VAN CROMBRUGGE en I. 
CLAEYS BOÚÚAERT, Actuele problemen van fiscaal recht: XVe postuniversitaire lessencyclus Willy Delva 1988-
1989, Antwerpen, Kluwer, 1989, p. 35. 
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HOOFDSTUK VIII  
   GEVOLGEN VERBONDEN AAN EEN VERBODEN SIMULATIE 

AFDELING 1 SANCTIES VOOR DE BELASTINGPLICHTIGE  

115. Wanneer de belastingplichtige zich schuldig maakt aan een verboden simulatie, loopt hij 

het risico op twee soorten sancties, een administratiefrechtelijke en een strafrechtelijke.253  

1. ADMINISTRATIEVE SANCTIES  

116. De administratieve sancties die de Administratie kan opleggen, bestaan uit een 

belastingverhoging op de niet aangegeven inkomsten en/of een geldboete. Voor de hoogte van de 

belastingverhoging in het kader van de inkomstenbelastingen, dient de Administratie terug te 

vallen op de percentages vastgelegd in art. 225 tot 229 KB/WIB 1992, die kunnen variëren tussen 

10 en 200 procent.254 Naast deze vastgelegde schalen dient de Administratie tevens rekening te 

houden met de feitelijke omstandigheden, zodat de belastingplichtige een sanctionering op maat 

opgelegd krijgt.255 

2. STRAFRECHTELIJKE SANCTIES  

117. Indien de belastingplichtige de simulatie bovendien heeft gepleegd met een bedrieglijk 

opzet of met het oogmerk om te schaden, loopt hij het risico op een strafrechtelijke sanctionering 

door de strafrechter.256   

Voor simulatie is een specifieke strafrechtelijke sanctionering ingebouwd, gesteund op de fiscale 

valsheid in geschrifte.257 De bestraffing is enerzijds gericht op het opstellen van een gesimuleerd 

document, en anderzijds op het gebruik dat de belastingplichtige ervan maakt. De sanctie voor 

beide onderdelen kan bestaan uit een gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en een 

geldboete van 250 tot 125 000 euro, of uit één van beide bestanddelen.258 

Het gebruik van een vervalst stuk is slechts strafrechtelijk sanctioneerbaar, wanneer de 

belastingplichtige met dit gebruik de bedoeling heeft een fiscaal misdrijf te plegen.259 

                                                                    
253 M. MAUS, S. DE MEULENAER, Handboek Fiscaal Strafrecht, Brugge, Die Keure, 2010, p. 48-98. 
254 Art. 444 WIB; art. 70-71 W.B.T.W.; art. 203-204 W.Reg.; art. 124-130 W.Succ. 
255 M. MAUS, S. DE MEULENAER, Handboek Fiscaal Strafrecht, Brugge, Die Keure, 2010, p. 48. 
256 B. PEETERS, , “De dunne lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking?”, A.F.T. 2010, p. 45; M. 
MAUS, S. DE MEULENAER, Handboek Fiscaal Strafrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 31. 
257 Art. 450 WIB; art. 73bis W.BTW; art. 206bis W.Reg.; art. 133bis W.Succ. 
258Art. 450 WIB; art. 73bis, lid 1 W.B.T.W.; art. 206bis W.Reg.; art. 133bis W.Succ. 
259 Art. 197 Sw.  
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3. UNA VIA-PRINCIPE: GEEN CUMULATIE VAN BEIDE SANCTIES  

118. Tot voor kort konden beide sancties, administratieve en strafrechtelijke, cumulatief 

worden opgelegd. Dit zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn door het wetsvoorstel tot 

invoering van een una via-principe dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 21 juni 2012, 

heeft goedgekeurd.260 Dit principe beoogt een facultatief overleg tussen de Administratie en de 

Procureur des Konings omtrent de aanpak van een concreet dossier. Na dit overleg moet de 

Procureur des Konings beslissen om al dan niet een gerechtelijk of opsporingsonderzoek te 

vorderen. Indien hij kiest voor een strafrechtelijke vervolging, impliceert het una via-principe dat 

er geen administratieve vervolging en dus ook geen administratieve sanctie kan worden opgelegd. 

Daarnaast voert het wetsontwerp tevens een verhoging door van de administratieve geldboetes 

en gelden de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboetes ook voor fiscale misdrijven, wat 

voorheen niet het geval was.  

De toepassing van dit una via-principe is onder voorbehoud van de inwerkingtreding van het 

wetsontwerp, die op dit ogenblik nog niet is afgekondigd door de regering.  

AFDELING 2 GEVOLGEN VOOR DE SCHATKIST 

1. EEN GESIMULEERDE HANDELING 

119. Het adagium “fraus omnia corrumpit” is door het Hof van Cassatie in 1968261 uitdrukkelijk 

erkend als een algemeen rechtsbeginsel uit het burgerlijk recht. Dit beginsel, vrij vertaald als 

“bedrog vernietigt alles”262, impliceert dat een beroep op zijn eigen bedrog verboden is om de 

toepassing van een rechtsregel in zijn voordeel te rechtvaardigen.263  

Dit algemeen rechtsbeginsel vindt tevens toepassing in het fiscaal recht. Hier geldt namelijk dat de 

principes uit het burgerlijk recht, het fiscaal recht beheersen zolang de fiscale wetgeving niet in 

een afwijkende regeling voorziet.264 Gezien het fiscaal recht niet in een afwijkende regeling op dit 

punt voorziet, is het burgerlijk rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit volledig van toepassing in het 

fiscaal recht.  

                                                                    
260 Wetsontwerp tot instelling van het “una via”-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale 
wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes van 26 juni 2012, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 
1973/007. 
261 Cass. 23 januari 1968, Arr.Cass. 1968, 695. 
262 B. COOPMAN en A. CLARA, “KB-Lux dossier gecorrumpeerd door bedrog van de gerechtelijke politie. Fiscale 
gevolgen”, nieuwsbrief M&D seminars, 29 december 2009, 2. 
263 Cass. 6 november 2002, Arr.Cass. 2002, 2383, met conclusie van advocaat-generaal J. SPREUTELS; A. VAN 

OEVELEN, “Algemene rechtsbeginselen in het verbintenissen- en contractenrecht” in M. VAN HOECKE (ed.), 
Algemene rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, 137, nr. 35. 
264 Cass. 9 juli 1931, Pas. 1931, I, 218; Cass. 30 mei 1991, R.W. 1991-92, 444; S. VAN CROMBRUGGE, De 
grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 2010, 60. 
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Dit heeft tot gevolg dat de gesimuleerde handeling niet-tegenstelbaar is aan de Administratie en 

de belastingplichtige geen aanspraak kan maken op de beoogde rechtsgevolgen. Bij het vestigen 

van de belasting dient de fiscus geen rekening te houden met de gesimuleerde handeling, maar 

enkel met de juridische werkelijkheid die de relatie tussen de partijen beheerst.265 Met andere 

woorden worden de nadelige gevolgen van de verboden simulatie voor de Schatkist 

geneutraliseerd.  

120. De specifieke gevolgen van het gesimuleerd karakter op de belastingheffing zijn 

afhankelijk van de aard van de voorliggende simulatie. In geval er een absolute simulatie voorligt, 

waarbij de gesimuleerde akte zuiver fictief is en niet tot doel had om een andere rechtshandeling 

te verbergen, kan de fiscus de belasting vestigen alsof de gesimuleerde akte niet bestaat.266  

In geval van relatieve simulatie, en de gesimuleerde akte dus werd gesteld met de bedoeling een 

andere rechtshandeling te verbergen, dient de Administratie de constitutieve elementen van de 

verborgen rechtshandeling aan te tonen.267 Wanneer hij erin slaagt te bewijzen welke de 

onderliggende, geheime overeenkomst is, vindt de belastingheffing plaats op basis van de 

onderliggende handeling. De minst belaste optie zal met andere woorden moeten wijken voor de 

onderliggende, reële overeenkomst, die doorgaans aanleiding zal geven tot een hogere belasting.  

121. Deze niet-tegenstelbaarheid van de geveinsde akte geldt enkel tegenover de fiscale 

Administratie. Het gesimuleerd karakter heeft geen consequenties voor de verbindende kracht 

van de overeenkomst tussen de partijen of tegenover derden. Derden blijven steeds de 

gemeenrechtelijke keuzemogelijkheid uit art. 1321 B.W. behouden, en kunnen zich dus ofwel op 

de gesimuleerde overeenkomst, ofwel op de tegenbrief beroepen.268 

2. SCHENDING VAN EEN RECHTSREGEL VAN OPENBARE ORDE 

122. Het “Apothekersarrest”269 bepaalt dat de Administratie de mogelijkheid heeft om de niet-

tegenstelbaarheid van een handeling te vorderen wanneer deze een rechtsregel van openbare 

orde schendt. De niet-tegenstelbaarheid van een niet-gesimuleerde overeenkomst, wordt in de 

rechtsleer echter niet op unanieme wijze aanvaard.  

                                                                    
265 P. FAES, Rechtsmisbruik in fiscale zaken: Artikel 344, §1 WIB – 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, 10; A. 
TIBERGHIEN, Inleiding tot het Belgisch fiscaal recht, Antwerpen, Kluwer, 1986, p. 74. 
266 Cass. 14 april 1964, Pas. 1964, I, p. 875; J. M. GHYSELEN, Fiscale gevolgen van nietige rechtshandelingen, 
Kalmthout, Biblio, 1996, p. 246; KIRCKPATRICK, “L’opposabilité au fisc des conventions illicites non simulées”, 
J.T. 2000, p. 198. 
267 M. GHYSELEN, Fiscale gevolgen van nietige rechtshandelingen, Kalmthout, Biblio, 1996, p. 246; Cass. 5 
september 1961, Pas. 1962, I, p. 29. 
268 L. HUYBRECHTS, Fiscaal Strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 251. 
269 Cass. 5 maart 1999, T.F.R. 1999, p. 616-622. 
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Zoals hiervoor reeds verduidelijkt270, verdedigen de auteurs van de Gentse school271 dat de 

naleving van de wet een preliminaire voorwaarde is voor de vrije keuze van de minst belaste weg. 

Een schending van een rechtsregel van openbare orde is volgens deze auteurs dan ook voldoende 

om hiervoor dezelfde sanctie als bij een gesimuleerde handeling toe te passen.  

KIRCKPATRICK272, gaat hier echter niet mee akkoord en argumenteert dat een rechtshandeling 

altijd tegenstelbaar is aan de Administratie. De enige uitzondering op dit principe is de simulatie. 

Wanneer enkel een rechtsregel van openbare orde is geschonden, zonder dat er sprake is van 

simulatie, kan de sanctie van de niet-tegenstelbaarheid geen toepassing vinden. Deze principiële 

tegenstelbaarheid vindt tevens zijn verantwoording in het afwezig zijn van een onderscheid 

tussen geoorloofde en ongeoorloofde handelingen in het fiscaal recht.273 Wanneer inkomsten zijn 

gemaakt uit een nietige overeenkomst, blijven deze onderworpen aan de belasting. Volgens deze 

strekking blijft een handeling die strijdig is met een niet-fiscale bepaling van openbare orde 

onverwijld rechtsgevolgen teweeg brengen tegenover de Administratie. Slechts wanneer een 

fiscale wet of een bijzondere wetgeving in de niet-tegenstelbaarheid voorziet, is deze sanctie van 

toepassing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
270 Zie supra randnummer 39. 
271 S. VAN CROMBRUGGE, “De vennootschap met rechtspersoonlijkheid als instrument van fiscale planning in de 
21e eeuw” in Rechtskroniek voor het Notariaat 2005-2006, nr. 9; S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het 
Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblio, 2009, p. 58; S. VAN CROMBRUGGE, “Cassatie over fiscale gevolgen van 
schending van de wet”, Fiscoloog 2009, nr. 1182, 3-4; M. GHYSELEN, “De schending van een wet van openbare 
orde in het kader van een belastingontwijkende constructie: de puntjes op de i” (noot onder Cass. 16 oktober 
2009), T.F.R. 2010, p. 809. 
272 J. KIRCKPATRICK, “L’opposabilité au fisc des conventions illicites non simulées”, J.T. 2000, p. 198; P. FAES, 
Rechtsmisbruik in fiscale zaken: Artikel 344, §1 WIB – 15 jaarlater, Gent, Larcier, 2008, p. 43. 
273 D. GARABEDIAN, “Le principe du choix licite de la voie la moins imposée – un état des lieux”, in  L’évolution 
des principes généraux du droit fiscal. 20° anniversaire de la maîtrise en gestion fiscale, Brussel, Larcier, 2009, 
p. 469. 
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DEEL II 

WETTELIJKE BEPERKING VAN DE 

BREPOLSDOCTRINE  

De algemene antimisbruikbepalingen  

 

123. Zoals in deel één besproken heeft het Hof van Cassatie met de Brepolsdoctrine274 een 

mijlpaalarrest voor het fiscaal recht uitgesproken. Het Hof heeft hier niet alleen het geoorloofd 

karakter van de vrije keuze van de minst belaste weg op expliciete wijze aanvaard, maar heeft 

tevens door een definiëring van het fiscale simulatiebegrip een objectieve beperking aan deze 

keuzevrijheid gesteld.  

Zolang de belastingplichtige bij zijn handelingen geen fiscale wet schendt, en alle gevolgen van 

zijn handeling aanvaardt, bevindt hij zich binnen de grenzen van de belastingontwijking 

waartegen de Administratie niets kan beginnen. Deze keuzevrijheid werd door het Hof van 

Cassatie tot in het uiterste doorgetrokken in het arrest “Au Vieux Saint-Martin”275 waar het Hof er 

uitdrukkelijk op wees dat de belastingplichtige geen enkele verantwoording voor zijn handeling 

moet hebben. Indien hij de handeling enkel en alleen stelt om zijn belastingdruk te verlagen, en 

dus uitsluitend fiscale doelstellingen voor ogen heeft blijft zij tegenstelbaar aan de Administratie. 

Dit natuurlijk onveranderd de vereisten hiervoor gesteld in het Brepolsarrest. Concluderend is de 

keuzevrijheid van de belastingplichtige enkel gelimiteerd door de juridische werkelijkheid, die 

zijn grondslag vindt in het realiteitsbeginsel.  

124. Dit leidde tot talrijke abnormale en artificiële handelingen waarvan de bedoeling enkel 

bestond in het verminderen van de belastingdruk. Zolang de belastingplichtige geen wettelijke 

bepaling schond en alle gevolgen aanvaardde, betrof het een rechtmatige belastingontwijking en 

kon de Administratie niet optreden. Deze ongebreidelde keuzevrijheid was een doorn in het oog 

van de Administratie die, gesteund door de politiek, de hulp van de wetgever inriep. Gelet op de 

grondslag van de vrije keuze van de minst belaste weg in het grondwettelijk legaliteitsbeginsel, 

heeft enkel de wetgever de bevoegdheid om een beperking aan deze keuzevrijheid op te leggen 

                                                                    
274 Cass. 6 juni 1961, Pas. 1961, p. 1082. 
275 Cass. 22 maart 1990, Pas. 1990, I, p. 849. 
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(zie supra rn. 81).  De wetgever, die vond dat hierdoor een onbillijkheid was gecreëerd, heeft aan 

deze vraag gevolg gegeven.  

125. Een eerste ingreep deed de wetgever in de wet van 20 juli 1991276 door de introductie 

van diverse specifieke antimisbruikbepalingen. Dit had tot gevolg dat de belastingplichtige voor 

specifieke transacties het bijkomend bewijs moest leveren dat zij beantwoordden aan rechtmatige 

financiële of economische behoeften. Een voorbeeld hiervan is de bepaling uit art. 344, §2 WIB, 

die voorgaand bewijs opdraagt in geval een verkoop van aandelen plaatsvindt aan een 

buitenlandse vennootschap. 

Daarnaast maakte de wetgever talrijke belastingverminderende handelingen onaantrekkelijk 

welke de toets van de Brepolsdoctrine doorstonden. Een voorbeeld hiervan vormt artikel 32, lid 2, 

3° WIB dat de huurgelden ontvangen door een bedrijfsleider herkwalificeert in 

beroepsinkomsten, wanneer deze een bepaalde grens overstijgen.277  

Een algemene ingreep op deze keuzevrijheid gebeurde door art. 16 van de wet van 22 juli 1993278 

via de introductie van een algemene antimisbruikbepaling in het Wetboek der 

Inkomstenbelastingen. Een jaar later deed een nagenoeg identieke bepaling haar intrede in het 

Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, en in het Wetboek der 

Successierechten.279 In 2005 vond dezelfde antimisbruikbepaling ingang in het BTW-Wetboek.280  

126. Deze antimisbruikbepalingen geven aan de Administratie een wapen om op te treden 

tegen kunstmatige belastingontwijkende handelingen, die geen simulatie zijn. In het kader van “50 

jaar simulatie” behandelt deel twee de periode van 1993 tot eind maart 2012. Met de wet van 22 

juli 1993 heeft de wetgever de eerste algemene antimisbruikbepaling in de art. 344, §1 WIB 

geïntroduceerd. Dit artikel legt een bijkomende beperking op aan de vrije keuze van de minst 

belaste weg en met andere woorden aan de toegelaten simulatie. Gelet op de invloed van deze 

bepalingen op de grenzen van de simulatie uit deel één, kan een grondige analyse hiervan niet 

ontbreken. Hieraan wordt tegemoet gekomen in dit tweede deel, beginnend met een schets van 

het ontstaan van de algemene antimisbruikbepaling in hoofdstuk één, onder meer gesitueerd 

tegen het fiscale klimaat dat indertijd heerste.  

127. De concrete toepassing van deze specifieke bepaling en de knelpunten die in de praktijk 

aan het licht kwamen, worden verduidelijkt in hoofdstuk twee. Waarna hoofdstuk drie en vier de 

                                                                    
276 Wet van 22 juli 1991 houdende begrotingsbepalingen, B.S. 1 augustus 1991.  
277 E. DEBRUYNE, Praktisch fiscaal recht – basisbeginselen, Berchem, De Boeck, 2011, p. 41. 
278 Wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen, B.S. 24 juli 1993. 
279 Wet van 30 april 1994, Rec.gen.enr.not. 1994, nr. 24372. 
280 Art. 128 en 129 Programmawet van 27 december 2005, B.S. 30 december 2005, gewijzigd door art. 18 
programmawet 20 juli 2006, B.S. 28 juli 2006. 
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algemene antimisbruikbepalingen uit het Wetboek der Registratierechten, Successierechten en 

het Wetboek-BTW belicht. Hoofdstuk zes behandelt op zijn beurt de evoluties op Europees vlak 

die een onoverkomelijke invloed hadden op onze nationale antimisbruikbepalingen.   
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HOOFDSTUK I TOTSTANDKOMING 

AFDELING 1 FISCAAL KLIMAAT VOORAFGAAND AAN DE 

INVOERING VAN DE ALGEMENE 

ANTIMISBRUIKBEPALINGEN 

128. Zoals hiervoor in de inleiding op deel twee is uiteengezet, vormden het Brepolsarrest en 

de bevestiging in het arrest “Au Vieux Saint-Martin”, de rechtstreekse aanleiding voor het 

ontstaan van de algemene antimisbruikbepalingen.281 De toenmalige Minister van Financiën 

Philippe Maystadt en de toenmalige Staatssecretaris voor Financiën282 vonden de uitgebreide 

vrijheid die de belastingplichtige verkreeg onaanvaardbaar. Ze drongen aan op het heroverwegen 

van de fiscale burgerzin. Op die manier wilden ze “inciviek fiscaal gedrag” aan banden leggen.283 

Gelet op het grondwettelijk legaliteitsbeginsel dat de grondslag van de vrije keuze van de minst 

belaste weg vormt, is een wettelijk optreden noodzakelijk om een beperking aan deze vrijheid te 

realiseren. Daarom heeft de Administratie, hierin gevolgd door enkele politieke partijen, 

aangeklopt bij de wetgever.284 

De wetgever was van mening dat de rechtspraak een onbillijkheid creëerde. Een economisch 

identiek resultaat kon op een totaal verschillende wijze belast worden, enkel en alleen omdat de 

belastingplichtigen een verschillende juridische vormgeving aan hun handeling hadden 

gegeven.285 Hierdoor was hij bereid om wettelijk in te grijpen. Dit deed hij onder andere door de 

invoering van een algemene antimisbruikbepaling, waardoor de vrijheid van de belastingplichtige 

op een algemene wijze werd beperkt.286 De belastingplichtige verloor de mogelijkheid om 

handelingen te stellen, enkel en alleen met de bedoeling belastingen te ontwijken.287  

 

 

                                                                    
281 Parl.St. Kamer 1992-1993, nr. 1072/8, p. 93; Memorie van Toelichting, Gedr.St. Senaat 1992-1993, nr. 
762/1, p. 2. 
282 W. Demeester-De Meyer. 
283 Ontwerp van Programmawet betreffende verscheidene fiscale en niet-fiscale bepalingen van 13 december 

1990,  Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 1366/6, p. 16-17; P. Maystadt, “Pour un civisme fiscal”, J.D.F. 1991, p. 13-
14; P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken of de keuze van de minst belaste weg op het vlak van de 
inkomstenbelastingen na de wet van 22 juli 1993, Gent, Mys & Breesch, 1994, 44. 
284 Parl.St. Kamer 1992-1993, nr. 1072/8, p. 93. 
285 Parl.St. Kamer 1992-1993, nr. 1072/8, p. 97, rn. 14; Circ. Nr. Ci. D. 19/453.895 van 6 december 1993, Bull. 
Bel. 1994, p. 294, nr. 11. 
286 Art. 16, 2° wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen, B.S. 26 juli 1993; Art. 128-129 
programmawet Titel VII Financiën van 27 december 2005, B.S. 30 december 2005. 
287 Memorie van Toelichting, Gedr.St. Senaat 1992-1993, nr. 762/1, p. 2. 
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AFDELING 2 DOELSTELLING 

129. Samenhangende met het juridisch klimaat waarin de algemene antimisbruikbepalingen 

tot stand kwamen, bepaalt de memorie van toelichting bij de ontwerpwet die de algemene 

antimisbruikbepaling in het WIB invoert, onverbloemd dat de bepaling “strekt tot het tegengaan 

van de voortdurende stijging van ontwijkingsmechanismen die tot uiting komen in juridische 

kwalificaties die alleen bedoeld zijn om de belasting te ontwijken”.288 De bepaling is met andere 

woorden een reactie tegen de georganiseerde belastingontwijking, waarvoor de belastingplichtige 

abnormale, artificiële combinaties opzet met de enige bedoeling om belastingen te ontwijken.289 

De bepaling viseert dus niet de ontwijking door substitutie of onthouding. 

Door de algemene antimisbruikbepalingen krijgt de Administratie een breder instrumentarium 

om verregaande belastingontwijkende handelingen tegen te gaan, die enkel en alleen zijn gesteld 

om de belastingdruk te verlagen.290 De belastingplichtige daarentegen wordt in zijn handelen 

beperkt, doordat de bepaling in een bijkomende beperking van zijn vrije keuze van de minst 

belaste weg voorziet.291  

130. De keuze van de wetgever voor een algemene antimisbruikbepaling is in eerste instantie 

gebaseerd op de snelle veroudering van de fiscale wetgeving. Door de inventiviteit van fiscale 

specialisten is het fiscaal recht meer onderhevig aan veroudering dan andere rechtstakken. 

Daarboven lopen de specifieke antimisbruikbepalingen doorgaans achter de feiten aan en leiden 

zij aan hetzelfde euvel van de veroudering als de fiscale wetgeving in het algemeen. Een algemene 

antimisbruikbepaling creëert op die manier een buffer voor situaties die niet specifiek door de 

fiscale wetgeving beoogd worden, doordat de wetgever achter de feiten aanloopt en de wetgeving 

veroudert. Dergelijke situaties kunnen, hoewel niet specifiek geregeld door de fiscale wetgeving, 

aangepakt worden op basis van de algemene antimisbruikbepalingen.292   

 

 

 

                                                                    
288 Memorie van Toelichting bij ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 2 juni 1993, 
Gedr.St. Senaat 1992-1993, nr. 762/1, p. 2. 
289 Circ. Nr. Ci. D. 19/453.895 van 6 december 1993, Bull. Bel. 1994, rn. 18. 
290 Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen van 17 juni 1993, Gedr.St. Kamer 1992-1993, nr. 
1072/8, p.. 97, nr; 17 en 18. 
291 Memorie van Toelichting  bij het wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen van 2 juni 1993, 
Gedr.St. Senaat 1992-1993, nr. 762-1, p. 2. 
292 Uiteenzetting Tom JANSSENS, Het grote anti-rechtsmisbruik seminar Kluwer, 10 mei 2012. 
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HOOFDSTUK II  
ANTIMISBRUIKBEPALING IN DE INKOMSTENBELASTING 

AFDELING 1 OORSPRONKELIJK WETSONTWERP 

131. Het oorspronkelijke, aan de Senaat voorgelegde wetsontwerp293 van art. 344, §1 WIB 

luidde als volgt:  

“Aan de Administratie der directe belastingen kan niet worden tegengeworpen, de 

juridische kwalificatie door partijen gegeven aan een akte alsook aan afzonderlijke akten 

die eenzelfde verrichting tot stand brengen, wanneer deze vermoedens heeft dat de 

kwalificatie tot doel heeft de belasting te ontwijken, tenzij de belastingplichtige bewijst 

dat de akte of de akten een verrichting tot stand brengen die aan rechtmatige financiële of 

economische behoeften beantwoordt.” (eigen onderlijning)  

In vergelijking met de definitieve, door de wet van 22 juli 1993294, ingevoerde tekst van art. 344, 

§1 WIB is de tekst op twee essentiële punten geamendeerd. 

1. BEWIJSLAST IN HOOFDE VAN DE ADMINISTRATIE 

132. Het wetsontwerp achtte het voldoende dat de Administratie een vermoeden had dat aan 

de juridische kwalificatie een fiscaal motief ten grondslag lag. In de uiteindelijke wettekst is dit 

vermoeden, door een amendement van de Senaat, vervangen in een bewijs dat de Administratie 

van het fiscaal motief moet leveren.295 De reden voor deze wijziging is te vinden in de miskenning 

van het beginsel actori incumbit probatio op grond waarvan de Administratie het bewijs moet 

leveren van het ingeroepen bedrog.296 In de definitieve wettekst luidt de betreffende zinsnede als 

volgt: “wanneer de Administratie door vermoedens door vermoedens of door andere in artikel 340 

vermelde bewijsmiddelen vaststelt dat die kwalificatie tot doel heeft de belasting te ontwijken”. 

 

 

 

                                                                    
293 Art. 16, 2° Ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen, Parl.St. Senaat 1992-1993, nr. 
762/1, p. 33. 
294 Wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen, B.S. 26 juli 1993. 
295 Gedr.St. Senaat 1992-1993, nr. 762/2, p. 38 ev; amendement van de heer GOVAERTS, Parl.St. Senaat 1992-
1993, nr. 862/3, p. 9-10. 
296 Ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 11 juni 1993, Gedr.St. Senaat 1992-1993, 
nr. 762/2, p. 41. 
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2. TEGENBEWIJS DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE  

133. Het oorspronkelijke wetsontwerp verbond het tegenbewijs van financiële of economische 

behoeften, aan de gestelde verrichting.297 De uiteindelijke wettekst heeft deze notie gewijzigd en 

het tegenbewijs verbonden aan de kwalificatie van de verrichting, en niet aan de verrichting zelf.  

AFDELING 2 ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE 

134. De Raad van State wees in zijn advies over het wetsontwerp van art. 344, §1 WIB298 op de 

keuze van de minst belaste weg waaraan de bepaling volgens hem een einde maakte.  

De antimisbruikbepaling deed afbreuk aan de rechtszekerheid die uit de keuzevrijheid 

voortvloeit. Om te kiezen voor de minst belaste weg is vereist dat de belastingdruk voorspelbaar 

is, hetgeen zijn grondslag vindt in het legaliteitsbeginsel299 en door het wetsontwerp op de helling 

werd gezet. Telkens wanneer de belastingplichtige een juridische kwalificatie zou kiezen die hem 

in staat stelt om zijn economische doelstellingen te bereiken en tegelijkertijd de belastingdruk te 

verlagen, grijpt de antimisbruikbepaling in.  

In de memorie van toelichting bij het wetsontwerp van art. 344, §1 WIB300 antwoordt de regering 

hierop door te verduidelijken dat het artikel geenszins het einde van de minst belaste weg inluidt. 

De belastingplichtige behoudt zijn vrije keuzerecht, zolang hij die keuze aanwendt voor het 

verwezenlijken van economisch verantwoorde verrichtingen. Niettegenstaande de 

antimisbruikbepaling zullen dergelijke verrichtingen een controle door de Administratie 

doorstaan, zelfs wanneer de belastingplichtige zijn fiscale last erdoor vermindert.  

 

 

 

 

                                                                    
297 ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 2 juni 1993, Gedr.St. Senaat 1992-1993, 
nr. 762-1, p. 33. 
298 Advies Raad van State bij het ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 2 juni 1993, 
Parl.St. Kamer 1992-1993, nr. 762/1, p. 81-83. 
299 S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblio, 2011, rn. 6. 
300 Memorie van Toelichting bij het ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 2 juni 
1993, Gedr.St. Senaat 1992-1993, nr. 762-1, p. 2. 
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AFDELING 3 DE ANTIMISBRUIKBEPALING INGEVOERD DOOR 

DE WET VAN 22 JULI 1993 

135. Art. 16, 2° van de wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen301 voert 

in het Wetboek der Inkomstenbelastingen in art. 344, §1 WIB een algemene antimisbruikbepaling 

in die als volgt luidt:  

“Aan de Administratie der directe belastingen kan niet worden tegengeworpen, de 

juridische kwalificatie door de partijen gegeven aan een akte alsook aan afzonderlijke 

akten die een zelfde verrichting tot stand brengen, wanneer de Administratie door 

vermoedens of door andere in artikel 340 vermelde bewijsmiddelen vaststelt dat die 

kwalificatie tot doel heeft de belasting te ontwijken, tenzij de belastingplichtige bewijst 

dat die kwalificatie aan rechtmatige financiële of economische behoeften beantwoordt.” 

Deze bepaling is van toepassing op alle bepalingen uit het Wetboek der Inkomstenbelastingen en 

is van toepassing op alle akten die gesloten zijn vanaf 31 maart 1993.302 

1. VERDUIDELIJKING DOOR DE MEMORIE VAN TOELICHTING  

136. De memorie van toelichting bij het wetsontwerp van art. 344, §1 WIB303 geeft een 

verduidelijking van de termen “akte” en “verrichting” uit de zinsnede “de juridische kwalificatie 

door de partijen gegeven aan een akte alsook aan afzonderlijke akten die een zelfde verrichting tot 

stand brengen” (eigen onderlijning). 

De “akte” krijgt een invulling in de zin van het burgerlijk recht, als een wilsuiting bestemd om 

rechtsgevolgen op te leveren. Een “verrichting” is hierbij een daad die verricht is door een 

economische actor in het raam van zijn werkzaamheden. De verrichtingen die het beheer van een 

privaat patrimonium behelzen en die op generlei wijze een weerslag hebben op een belastbaar 

gegeven zijn niet bedoeld door de bepaling. Het vereiste bewijs van financiële of economische 

behoeften in het kader van een privéverrichting is namelijk niet vanzelfsprekend.304 

                                                                    
301 Wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen, B.S. 26 juli 1993. 
302 Art. 23, §4 wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen, B.S. 26 juli 1993. 
303 Memorie van Toelichting bij het ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 2 juni 
1993, Gedr.St. Senaat 1992-1993, nr. 762-1, p. 3. 
304 A. TIBERGHIEN, Handboek voor fiscaal recht, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 31. 
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De overige modaliteiten worden niet nader toegelicht door de memorie van toelichting. Deze 

vormen het voorwerp van de voorbereidende werkzaamheden305 en de circulaire306 die de 

Administratie over de algemene antimisbruikbepaling uit het WIB heeft opgemaakt.  

2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN  

137. De circulaire omtrent de antimisbruikbepaling uit art. 344, §1 WIB bepaalt dat volgende 

elementen cumulatief aanwezig moeten zijn opdat de wettekst toepassing kan vinden:  

- Een juridische akte of opeenvolgende juridische akten die eenzelfde verrichting tot stand 

brengen;  

- Die kan (kunnen) geherkwalificeerd worden rekening houdend met de vastgestelde 

feiten;  

- Deze herkwalificatie kan slechts gebeuren als de Administratie voorafgaandelijk aantoont 

dat de juridische inkleding dient om belastingen te vermijden.
307

 

De toepassing van art. 344, §1 WIB vindt plaats in drie fasen. Eerst dient de Administratie te 

bewijzen dat de juridische kwalificatie die de belastingplichtige aan de akte of de 

opeenvolgende akten heeft gegeven, bedoeld is voor fiscale doeleinden. Als de Administratie erin 

slaagt om dit fiscaal motief te bewijzen, heeft de belastingplichtige de mogelijkheid om de sanctie 

uit art. 344, §1 WIB af te weren. Hiervoor moet hij aantonen dat hij de kwalificatie tevens heeft 

aangewend voor rechtmatige financiële of economische motieven. Indien de belastingplichtige 

er niet in slaagt om dit tegenbewijs te leveren, dient de Administratie de akte te herkwalificeren, 

zodat de kwalificatie van de akte overeenstemt met de onderliggende verrichting.   

Indien deze drie fasen, vanuit het oogpunt van de Administratie, succesvol zijn doorlopen, is de 

kwalificatie die de partijen aan de akte hebben gegeven niet-tegenstelbaar aan de Administratie. 

De Administratie moet een kwalificatie in de plaats stellen die gelijksoortige niet-fiscale 

rechtsgevolgen308 heeft als deze die de belastingplichtige voor ogen had. Indien zij hierin slaagt, 

zal de belasting gevestigd worden op basis van deze nieuwe kwalificatie.
309

  

De sanctie van de niet-tegenstelbaarheid uit art. 344, §1 WIB heeft enkel betrekking op de 

juridische kwalificatie van de akte en kan dus slechts beperkte rechtsgevolgen teweeg brengen. De 

                                                                    
305 Parl.St. Kamer, 1992-1993, nr. 1072/001-1072/010, Parl.St. Senaat, 1992-1993, nr. 762-1 tot 762-22. 
306 Circ. Nr. Ci. D. 19/453.895 van 6 december 1993, Bull. Bel. 1994, nr. 735, p. 291 e.v. 
307 Parl.St. Senaat, 1992-1993, nr. 762-1, p. 3; nr. 762-2, p. 38; Parl.St. Kamer, 1992-1993, nr. 1072/8, p. 39; 
Circ. Nr. Ci. D. 19/453.895 van 6 december 1993, Bull. Bel. 1994, rn. 14. 
308 Cass. 4 november 2005, nr. F.04.0056.F, www.cass.be; Cass. 22 november 2007, nr. F.06.0028.N, 
www.cass.be.  
309 D. JAECQUES, De algemene antimisbruikbepaling, Mechelen, Kluwer, 2005, 18. 
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akte zelf en de onderliggende verrichting met de daaraan verbonden rechtsgevolgen, laat zij 

ongewijzigd.
310

 

Deze algemene antimisbruikbepaling is onlangs door de programmawet van 29 maart 2012311 aan 

een grondige wijziging onderworpen (zie infra deel 3). Gezien de modaliteiten van het hier 

voorliggende art. 344, §1 WIB momenteel niet meer van toepassing zijn, zal de driedelige 

werkwijze hierna slechts beknopt worden toegelicht. Op die manier zullen de knelpunten in de 

toepassing aan het licht komen en zal duidelijk blijken dat een wetswijziging onoverkomelijk was.  

2.1 Bewijs van fiscale motieven door de Administratie 

138. In eerste instantie dient de Administratie het bewijs te leveren dat de juridische 

kwalificatie die partijen aan een akte hebben gegeven, is ingegeven door fiscale motieven.312 

Hiervoor heeft de Administratie alle bewijsmiddelen van het gemeen recht voorhanden, met 

uitzondering van de eed.313 In de circulaire bij deze nieuwe antimisbruikbepaling licht de 

Administratie reeds toe dat voornamelijk de vermoedens dienstig zullen zijn bij het bewijzen van 

deze fiscale intentie.314 Het aanwenden van het bewijsmiddel van de vermoedens doet geen 

afbreuk aan de vereiste dat een reëel bewijs van de fiscale motieven moet voorliggen. Dit blijkt 

duidelijk uit de gewijzigde wettekst in tegenstelling tot het oorspronkelijke wetsontwerp (zie 

supra rn. 132).315 

Omtrent de mate waarin deze fiscale motieven in hoofde van de belastingplichtige aanwezig 

moeten zijn, bestond oorspronkelijk onenigheid. In de primaire voorbereidende werkzaamheden 

vereiste de wetgever een exclusief bewijs. Een positief bewijs van fiscale intentie was pas geleverd 

wanneer de Administratie kon aantonen dat de belastingplichtige de kwalificatie had gekozen met 

de enige bedoeling om belastingen te ontwijken.316 De latere voorbereidende werkzaamheden 

komen hier echter op terug waar de Minister van Financiën zijn standpunt hierover wijzigde en 

stelde dat “rechtmatige financiële en economische behoeften en een fiscaal oogmerk naast elkaar 

kunnen bestaan”. Bovendien zou dit een onmogelijke bewijslast in hoofde van de Administratie 

betekenen “omdat zij niet alle redenen van de belastingplichtige kan kennen”.317 Het volstaat dus 

                                                                    
310 Memorie van Toelichting bij het ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 2 juni 
1993, Gedr.St. Senaat nr. 762-1, p. 2. 
311 Programmawet van 29 maart 2012 (I), B.S. 6 april 2012. 
312 Circ. Nr. Ci. D. 19/453.895 van 6 december 1993, Bull. Bel. 1994, rn. 19. 
313 Circ. Nr. Ci. D. 19/453.895 van 6 december 1993, Bull. Bel. 1994, rn. 20. 
314 Circ. Nr. Ci. D. 19/453.895 van 6 december 1993, Bull. Bel. 1994, rn. 20. 
315 D. JAECQUES, De algemene antimisbruikbepaling, Mechelen, Kluwer, 2005, P; 19. 
316 Ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 11 juni 1993, Parl.St. Senaat 1992-1993, 
nr. 762/2, p. 3. 
317 Ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 11 juni 1993, Parl.St. Senaat 1992-1993, 
nr. 762/2, 53. 
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dat de Administratie kan bewijzen dat de belastingplichtige fiscale intenties heeft bij de 

kwalificatie, onafhankelijk of hij daarnaast ook gewone doelstellingen beoogt.  

2.2 De herkwalificatievereiste 

139. De herkwalificatie van de akte die de Administratie moet voldoen opdat de niet-

tegenstelbaarheid van de oorspronkelijke kwalificatie daadwerkelijk kan plaatsvinden is niet 

terug te vinden in de wettekst van art. 344, §1 WIB. De voorbereidende werkzaamheden
318

 

daarentegen beschouwen deze vereiste als een hoeksteen in de toepassing van de 

antimisbruikbepaling. De bedoeling van de herkwalificatie bestaat erin om de kwalificatie van de 

akte in overeenstemming te brengen met de onderliggende verrichting en op die manier de 

belastbare basis te herstellen.319 Dit brengt met zich mee dat een herkwalificatie enkel mogelijk is 

wanneer er een gebruikelijkere kwalificatie voor de verrichting bestaat.
320

  

2.2.1 De herkwalificatievoorwaarden 

140. De voorbereidende werkzaamheden wijzen erop dat er drie verschillende situaties 

kunnen voorliggen.321 Naargelang van de situatie, zal de herkwalificatie op een verschillende wijze 

moeten gebeuren.   

1. De akte kan niet worden geherkwalificeerd, waardoor art. 344, §1 WIB geen toepassing 

kan vinden. 

2. De akte kan op verschillende wijzen worden gekwalificeerd. De door de partijen gekozen 

kwalificatie is enkel ingegeven door fiscale motieven, zonder enig rechtmatig financieel of 

economisch doel. 

3. Er zijn opeenvolgende akten, die eenzelfde verrichting tot stand brengen, en waarbij de 

partijen een eenheid van bedoeling hebben. De herkwalificatie moet abstractie maken 

van de kwalificaties die aan de afzonderlijke akten zijn gegeven.  

Uit deze drie situaties volgen drie herkwalificatievoorwaarden:  

1. Wanneer de verrichting tot stand is gebracht door één akte, moet deze akte vatbaar zijn 

voor meerdere kwalificaties. Indien dit niet mogelijk is, kan er geen normalere 

                                                                    
318 Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen van 17 juni 1993, Parl.St. Kamer 1992-1993, nr. 
1072/8, p. 98-99, rn. 19. 
319 Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen van 17 juni 1993, Parl.St. Kamer 1992-1993, nr. 
1072/8, p. 99. 
320 Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen van 17 juni 1993, Parl.St. Kamer 1992-1993, nr. 
1072/8, p. 99, rn. 19. 
321 Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen van 17 juni 1993, Parl.St. Kamer 1992-1993, nr. 
1072/8, p. 101. 
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kwalificatie aan de akte worden gegeven, waardoor de belastinggrondslag wordt 

hersteld. 

2. Wanneer een verrichting door verschillende akten tot stand komt, dient de Administratie 

aan te tonen dat er een eenheid van bedoeling tussen de akten bestaat.  

3. De herkwalificatie is slechts mogelijk wanneer de kwalificatie door de partijen uitsluitend 

is ingegeven door fiscale motieven.  

2.2.2 De toepassingsvoorwaarden 

141. Opdat de herkwalificatie de oorspronkelijke kwalificatie onwerkzaam kan maken, moet 

zij aan verschillende vereisten beantwoorden. Eerst en vooral moet zij juist zijn, en dus in 

overeenstemming zijn met de onderliggende verrichting. Hiervoor dient de Administratie erop toe 

te zien dat alle constitutieve bestanddelen van de herkwalificatie, aanwezig zijn.322 Daarnaast 

dient de Administratie vanuit de voorliggende feiten, de door de belastingplichtige beoogde 

doelstelling en gevolgen nagaan, en de kwalificatie hiermee in overeenstemming brengen.323 

Volgens de voorbereidende werkzaamheden is dit de kwalificatie die de belastinggrondslag 

herstelt.324  

142. In een arrest van 21 april 2005325 heeft het Hof van Cassatie voor de eerste maal 

geoordeeld over de algemene antimisbruikbepaling. In dit arrest heeft het Hof op indirecte wijze 

een bijkomende voorwaarde aan de toepassing gesteld. Hij bevestigde het arrest van het Hof van 

Beroep te Bergen aangezien de herkwalificatie alle juridische gevolgen van de oorspronkelijke 

kwalificatie respecteerde. In een volgend arrest van 4 november 2005326 sprak het Hof zich hier 

uitdrukkelijk over uit door te beslissen dat « Qu'il découle de ce texte, comme des travaux 

préparatoires de la loi du 22 juillet 1993 qui a introduit cette disposition dans le Code des impôts sur 

les revenus 1992, que seule la qualification d'un acte peut être rendue inopposable à l'administration 

fiscale et que celle-ci ne peut, partant, lui donner une autre qualification qu'en respectant les effets 

juridiques de cet acte » (eigen onderlijning). In het arrest van 22 november 2007327 voegde het Hof 

van Cassatie hieraan toe dat “de kwalificatie de rechtsgevolgen respecteert, wanneer deze 

                                                                    
322 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken of de keuze van de minst belaste weg op het vlak van de 
inkomstenbelastingen na de wet van 22 juli 1993, Gent, Mys & Breesch, 1994, p. 95. 
323 Ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 11 juni 1993, Parl.St. Senaat 1992-1993, 
nr. 762-2, p. 37-38. 
324 Ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 11 juni 1993, Parl.St. Senaat 1992-1993, 
nr. 762-2, p. 37-38. 
325 Cass. 21 april 2005, nr. F.03.0065.F, www.cass.be. 
326 Cass. 4 november 2005, nr. F.04.0056.F, www.cass.be.  
327 Cass. 22 november 2007, nr. F.06.0028.N, www.cass.be.  
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gelijksoortige niet-fiscale rechtsgevolgen heeft als het eindresultaat van de door de partijen gestelde 

rechtshandelingen.”328  

Een grondwetsconforme lezing van art. 344, §1 WIB vereist volgens het Hof van Cassatie dus een 

herkwalificatie met soortgelijke rechtsgevolgen als deze die de belastingplichtige oorspronkelijk 

beoogde.  

2.3 Tegenbewijs door de belastingplichtige 

143. Wanneer de Administratie erin slaagt om de twee bovenstaande vereisten te vervullen, 

beschikt de belastingplichtige nog over een ontsnappingsroute. Hiervoor dient hij te bewijzen dat 

hij de kwalificatie, naast de fiscale redenen, tevens heeft aangewend voor een rechtmatig 

financieel of economisch motief. Het is niet nodig dat hij het bewijs van de Administratie weerlegt 

en aantoont dat hij geen fiscale motieven beoogde met de gegeven kwalificatie. Dit tegenbewijs 

moet enkel worden aangetoond voor de kwalificatie. Of de belastingplichtige de akte of 

verrichting zelf al dan niet kan rechtvaardigen door rechtmatige economische of financiële 

motieven is irrelevant. De antimisbruikbepaling kan dus met andere woorden slechts worden 

aangewend wanneer de kwalificatie door de belastingplichtige uitsluitend is aangewend voor 

fiscale doeleinden, zonder dat hij hierbij enig reëel motief voor ogen had. 

Indien hij erin slaagt dit tegenbewijs te leveren, vindt art. 344, §1 WIB geen toepassing en dient de 

Administratie de belasting te vestigen op basis van de betwiste kwalificatie.329  

144. Wat de wetgever precies voor ogen had met de notie “rechtmatige financiële en 

economische behoeften” is niet nader verduidelijkt in de parlementaire voorbereidingen of de 

memorie van toelichting bij het wetsontwerp van art. 344, §1 WIB.330  De circulaire bij de 

antimisbruikbepaling bepaalt over dit punt wel dat de belastingplichtigen volledig vrij zijn in het 

bepalen van hun financiële of economische doelstellingen, en de wet niet de bedoeling heeft deze 

vrijheid aan te tasten.331 Hieruit blijkt dat de Administratie geen opportuniteitsoordeel mag vellen 

over de gekozen rechtshandeling in functie van de doelstelling.332 De beoordelingsvrijheid van de 

Administratie situeert zich veeleer op de vraag of de verrichting vanuit financieel of economisch 

standpunt al dan niet kennelijk onverantwoord is, hetgeen de toets door de Administratie eerder 

                                                                    
328 Bevestigd door: Cass. 11 december 2008, T.R.V. 2009, p. 311; Cass. 10 juni 2010, F.J.F. 2011, nr. 21. 
329 Circ. Nr. Ci. D. 19/453.895 van 6 december 1993, Bull. Bel. 1994, rn. 24. 
330 Parl.St. Kamer, 1992-1993, nr. 1072/001-1072/010, Parl.St. Senaat, 1992-1993, nr. 762-1 tot 762-22. 
331 Circ. Nr. Ci. D. 19/453.895 van 6 december 1993, Bull. Bel. 1994, p. 297, rn. 25. 
332 Circ. Nr. Ci. D. 19/453.895 van 6 december 1993, Bull. Bel. 1994, p. 297, rn. 25. 
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op de redelijkheid legt. Dit impliceert uiteindelijk dat de ingeroepen financiële of economische 

motieven in verhouding tot het ontwijkingsmotief een toetsing naar omvang moeten doorstaan.333 

3. TUSSENCONCLUSIE: HET HOF VAN CASSATIE HEEFT ART. 344, §1 WIB 

ONWERKZAAM GEMAAKT. 

145. Het Hof van Cassatie334 heeft door de bijkomende vereiste van soortgelijke 

rechtsgevolgen de mogelijkheden voor de Administratie om de algemene antimisbruikbepaling 

toe te passen, sterk ingeperkt. Doorgaans zullen twee verschillende kwalificaties, essentieel 

andere rechtsgevolgen teweeg brengen. Het voorhanden zijn van verschillende rechtsgevolgen is 

dan ook de reden waarom er precies twee verschillende kwalificaties in de wetgeving bestaan.335  

Naast deze bijkomende voorwaarde vormt de herkwalificatievereiste op zich, de grootste 

belemmering in de toepassing van de antimisbruikbepaling. Eén akte kan over het algemeen niet 

op meerdere wijzen gekwalificeerd worden, zonder wijzigingen aan te brengen aan de 

onderliggende feiten of rechtsgevolgen. De antimisbruikbepaling bleef in dergelijke gevallen 

veelal dode letter.336  

In het geval er meerdere akten zijn opgemaakt om eenzelfde verrichting tot stand te brengen, 

moet de Administratie in eerste instantie de eenheid van bedoeling tussen de verschillende akten 

bewijzen. Slechts nadat de Administratie hierin geslaagd is, dient zij zich te buigen over een 

mogelijke herkwalificatie van de verrichting, die het doel en de strekking van de ontweken 

wetsbepaling tot uiting moet laten komen.337 Bovendien moet zij de beoogde rechtsgevolgen 

eerbiedigen, en uiteraard juist zijn. Voor de Administratie was de toepassing van art. 344, §1 WIB 

in dit geval dus ook een bijna onmogelijke taak, waardoor zij vaak teruggefloten werd door de 

rechtspraak.338 Kortom kan gesteld worden dat de vervulling van alle herkwalificatievoorwaarden 

                                                                    
333 S. VAN CROMBRUGGE, “Fusies en splitsingen in het inkomstenbelastingrecht anno 1993”, T.R.V. 1993, nr. 35. 
334 Cass. 4 november 2005, F.J.F. 2006, nr. 21; Cass. 22 november 2007, nr. F.06.0028.N, www.cass.be; Cass. 
11 december 2008, T.R.V. 2009, p. 311; Cass. 10 juni 2010, F.J.F. 2011, nr. 21. 
335 L. DE BROE, “Forum. Fraudebestrijding en charter van de belastingplichtige: noodzakelijk een paradox?”, 
11 december 2009, http://tfrnet.larcier.be/html/9public/public_3.php.  
336 Bijvoorbeeld: een tantième-uitkering heeft fundamenteel andere rechtsgevolgen dan een uitkering van 
dividenden: Gent 24 mei 2007, Fiscoloog 2007, nr. 1090, p.5. 
337 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken of de keuze van de minst belaste weg op het vlak van de 
inkomstenbelastingen na de wet van 22 juli 1993, Gent, Mys & Breesch, 1994, p. 97. 
338 Bijvoorbeeld: vruchtgebruikconstructies om de heffing uit art. 32, lid 2, 3° WIB te ontwijken kunnen 
volgens de rechtspraak niet geherkwalificeerd worden in enerzijds een aankoop van de volle eigendom van 
het onroerend goed door de bedrijfsleider, met daarop volgend een verhuring aan de vennootschap. Het Hof 
van Cassatie wijst deze herkwalificatie af omdat ze geen soortgelijke rechtsgevolgen hebben: Cass. 22 
november 2007, nr. F.06.0028.N, www.cass.be.  
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waarschijnlijk slechts mogelijk was voor “werkelijk geforceerde en marginale gevallen” en 

“constructies waarvan iedereen met de ellebogen aanvoelt dat er iets niet pluis is”.339 

146. Opmerkelijk is dat de rechtspraak zich bij de beoordeling van het aanwezig zijn van 

gelijksoortige rechtsgevolgen, en bij de toepassing van art. 344, §1 WIB in het algemeen, uiterst 

terughoudend opstelt. Deze terughoudendheid verklaart de rechtspraak door de inbreuk dat de 

antimisbruikbepaling doet op het recht van de belastingplichtige om te kiezen voor de minst 

belaste weg.340 Dit in tegenstelling tot bepaalde rechtspraak op basis van het Brepolsarrest, die 

een ruime interpretatie en dus ook een brede inperking van het recht van de minst belaste weg 

voorop stelt. Opmerkelijk hier is de rechtspraak, die in weerwil van de “Apothekersarresten”341, 

maar in navolging van de “Gentse school” de strikte naleving van de wetgeving in het algemeen 

voorop stelt.342   

4. SANCTIES 

4.1 De niet-tegenstelbaarheid uit art. 344, §1 WIB 

147. Wanneer alle toepassingsvoorwaarden van art. 344, §1 WIB vervuld zijn, kan de 

sanctieregeling in werking treden. Deze sanctie bestaat uit de niet-tegenstelbaarheid van de 

oorspronkelijke kwalificatie. De akte, de onderliggende verrichting, noch de eraan verbonden 

rechtsgevolgen ondervinden enige gevolgen van deze sanctieregeling.343  

In de praktijk betekent dit dat de tussen partijen tot stand gekomen rechtshandeling, bijvoorbeeld 

de eigendomsoverdracht van een onroerend goed, blijft bestaan. Enkel de kwalificatie van deze 

rechtshandeling, is onder bepaalde voorwaarden, niet-tegenstelbaar aan de Administratie.  

De belasting wordt vervolgens gevestigd op basis van de nieuwe kwalificatie die de Administratie 

aan de verrichting heeft gegeven. De praktijk noemt de sanctie uit art. 344, §1 WIB dan ook vaak 

                                                                    
339 S. VAN CROMBRUGGE, “De invoering van het leerstuk van fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch 
inkomstenbelastingrecht onderzocht” in Het nieuwe stelsel inzake fusies en splitsingen van vennootschappen: 
de wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen, Kalmthout, Biblio 1993, nr. 15. 
340 Oa. Gent 30 oktober 2006, Fisc.Act. 2006, afl. 40, p. 5 waarin het Hof van Beroep beslist dat art. 344, §1 
WIB “strikt moet worden uitgelegd, omdat het in wezen het recht blijft van de belastingplichtige om de minst 
belaste weg te kiezen”.   
341 Cass. 5 maart 1999, T.F.R. 1999, p. 616-622; Cass. 16 oktober 2009, www.fiscalnet.be.  
342 Antwerpen 20 februari 2001, FIsc.Act. 2001, nr. 9, p. 1; Rb. Bergen 24 maart 2004, F.J.F. 2005, p. 12; Gent 6 
april 2005, www.fiscalnet.be. 
343 Ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 11 juni 1993, Parl.St. Senaat 1992-1993, 
nr. 762-2, p. 45; T. AFSCHRIFT en A. RAYET, « La loi du 22 juillet et l’évitement licite de l’impôt », J.T. 1993, p. 
833-840. 
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“de juridische herkwalificatie van de akte of de akten gesteld door de partijen” in plaats van “de 

niet-tegenstelbaarheid van de kwalificatie”.344 

4.2  Administratieve sanctie? 

148. De vraag of een succesvolle toepassing van art. 344, §1 WIB, naast de niet-

tegenstelbaarheid van de kwalificatie, ook vatbaar is voor een administratieve sanctie uit art. 444 

WIB, is het voorwerp van discussie in rechtspraak en rechtsleer.  

Een belastingplichtige loopt, buiten de toepassing van art. 344, §1 WIB, steeds het risico op de 

sanctie van een belastingverhoging wanneer hij zich schuldig maakt aan een niet-aangifte, een 

onvolledige of een onjuiste aangifte.345 Deze discussie is bijgevolg logischerwijze gefundeerd op de 

vraag of de belastingplichtige in zijn fiscale aangifte een anticipatieverplichting op de toepassing 

van art. 344, §1 WIB heeft. Wanneer hij met andere woorden aan een akte een 

belastingontwijkende kwalificatie heeft gegeven, heeft hij dan een plicht heeft om in zijn fiscale 

aangifte rekening te houden met de akte zoals die door de Administratie zou kunnen worden 

geherkwalificeerd?  

Deze kwestie kent verdeelde antwoorden in de rechtspraak en rechtsleer346, doch over het 

algemeen wordt de vraag negatief beantwoord. De meerderheid347 is van mening dat de 

belastingplichtige geen anticipatieverplichting heeft, en de niet-tegenstelbaarheid uit art. 344, §1 

WIB niet kan gecumuleerd worden met een administratieve sanctie. Deze mening wordt ook 

gedeeld door de Administratie in haar circulaire bij art. 344, §1 WIB348, en kent tevens 

ondersteuning door de rechtspraak.349 

149. Opgemerkt moet worden dat art. 344, §1 WIB op zich geen aanleiding kan geven tot een 

administratieve sanctie. De antimisbruikbepaling vormt louter een bewijsmiddel die de 

Administratie in zijn strijd tegen de minst belaste weg kan aanwenden.  

 

                                                                    
344 Circ. Nr. Ci. D. 19/453.895 van 6 december 1993, Bull. Bel. 1994, rn. 14. 
345 Art. 444 WIB; art. 70-72 W.BTW; art. 203-204 W.Reg.; art. 124-130 W.Succ. 
346 Voorstanders van een anticipatieverplichting: T. AFSCHRIFT, L’évitement licite de l’impôt et la réalité 
juridique, Brussel, Larcier, 2003, p. 489-491; D. GARABEDIAN, « Le principe du choix licite de la voie la moins 
imposée – un état des lieux », in L’évolution des principes généraux du droit fiscal. 20° anniversaire de la 
maîtrise en gestion fiscale, Brussel, Larcier, 2009, p. 89-90. 
347 B. PEETERS, “De dunne lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking?”, A.F.T. 2010, p. 48; P. FAES, 
“De algemene anti-rechtsmisbruikbepaling op het vlak van de inkomstenbelastingen en de invloed ervan op 
het fiscaal strafrecht: zoeken naar spijkers op laag water?” in Fiscaal strafrecht en strafprocesrecht, Gent, Mys 
en Breesch, 1996, p. 247; L. VANHEESWIJCK, “De anti-misbruikbepaling en de inkoop van eigen aandelen” (noot 
onder Rb. Bergen 8 mei 2003), T.F.R. 2003, p. 878. 
348 Circ. Nr. Ci. D. 19/453.895 van 6 december 1993, Bull. Bel. 1994, nr. 735, p. 291 e.v. 
349 Gent 26 januari 2005, F.J.F. 2006, nr. 53; Brussel 18 januari 2007, RG n° 2004/AR/2459, www.fiscalnet.be.  
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4.3 Strafrechtelijke sanctie? 

150. Een gelijkaardige discussie als hiervoor is gevoerd met betrekking tot de strafrechtelijke 

sanctionering. 

De these die hier voorligt is, of een herkwalificatie van een akte door de Administratie op basis 

van art. 344, §1 WIB, gelijk staat met een fiscale valsheid in geschrifte350. De rechtsleer gaat er 

over het algemeen van uit dat de toepassing van art. 344, §1 WIB volledig onafhankelijk is van de 

beoordeling door de strafrechter.351 In deze opvatting kan de strafrechter steeds beslissen dat een 

akte een fiscale valsheid in geschrifte uitmaakt en hiervoor de straffen uit art. 449 WIB opleggen.  

5. ONDUIDELIJKHEDEN OVER DE DRAAGWIJDTE VAN ART. 344, §1 WIB  

151. Zoals hiervoor uiteengezet, heeft de memorie van toelichting bij het wetsontwerp van art. 

344, §1 WIB352 aandacht besteed aan een verduidelijking van de sleutelbegrippen uit art. 344, §1 

WIB. Toch is de betekenis van deze begrippen in de rechtspraak en rechtsleer niet onbesproken 

gebleven. 

152. Ontdaan van alle discussies en onduidelijkheden, is het feit dat art. 344, §1 WIB een 

beperking van de vrije keuze van de minst belaste weg inhoudt, het enige wat zonder twijfel over 

de algemene antimisbruikbepaling vaststaat. Hoe en wanneer de bepaling op deze vrijheid kan 

ingrijpen is in de rechtspraak en rechtsleer minder duidelijk, en heeft aanleiding gegeven tot 

verschillende interpretaties. 

De wettekst bepaalt dat “de Administratie [kan ingrijpen wanneer zij vaststelt dat] de juridische 

kwalificatie door de partijen gegeven aan [één of meerdere] akten die eenzelfde verrichting tot stand 

brengen, tot doel heeft de belasting te ontwijken, tenzij de belastingplichtige bewijst dat die 

kwalificatie aan rechtmatige financiële of economische behoeften beantwoordt.” (eigen 

onderlijning)  

 

 

                                                                    
350 Art. 450 WIB; art. 73bis W.BTW; art. 206bis W.Reg. art. 133bis W.Succ. 
351 L. HUYBRECHTS, Fiscaal strafrecht, Gent, Story-Scientia, 2002, p. 256; A. DE NAUW, Fiscaal strafrecht en 
strafprocesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, p. 3; tegenstander: P. FAES, “De algemene anti-
rechtsmisbruikbepaling op het vlak van de inkomstenbelastingen en de invloed ervan op het fiscaal 
strafrecht: zoeken naar spijkers op laag water?” in Fiscaal strafrecht en strafprocesrecht, Gent, Mys en 
Breesch, 1996, p. 247. 
352 Memorie van Toelichting bij het ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 2 juni 
1993, Gedr.St. Senaat 1992-1993, nr. 762-1, p. 3. 
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5.1 Verduidelijkingen  

5.1.1 Het begrip “akte” 

153. De memorie van toelichting verduidelijkt het begrip “akte” als zijnde de wilsuiting, 

bestemd om rechtsgevolgen op te leveren.353 Een omschrijving van het begrip “rechtshandeling” 

vormt “elke handeling die bewust gesteld wordt met het oog op de rechtsgevolgen die er door het 

objectief recht aan verbonden worden”354. Wanneer beide definities naast elkaar worden gelegd, 

blijkt dat de wetgever met het begrip “akte” waarschijnlijk veeleer een rechtshandeling voor ogen 

had, in plaats van een akte in de strikte zin van het woord. 

5.1.2 De notie “herkwalificatie”   

154. De rechtsleer beschrijft de herkwalificatie als “het vaststellen welke rechtshandeling de 

partijen in werkelijkheid hebben gesteld, op basis van hun werkelijke gemeenschappelijke wil”.355 De 

kwalificatie toont met andere woorden aan welke rechtshandeling beantwoordt aan de gevolgen 

die de partijen met de verrichting willen bereiken. De kwalificatie die hier dan uit voortvloeit, 

vindt zijn oorsprong in de wet, zonder dat de partijen daar enige invloed op kunnen uitoefenen. In 

wezen is de kwalificatie dus louter een vaststelling van de rechtshandeling die het kader schets 

voor de beoogde rechtsgevolgen.356  

Uit deze verduidelijking volgt dat de vaststelling in art. 344, §1 WIB dat partijen een kwalificatie 

aan de rechtshandeling geven, niet strookt met de kern van het begrip “kwalificatie”, die enkel uit 

de wet kan volgen.357 Deze incorrecte vaststelling gaf in de rechtspraak en rechtsleer aanleiding 

tot verschillende strekkingen. Deze wrongen zich in allerlei bochten, om art. 344, §1 WIB conform 

bovenstaande definities te interpreteren. 

 

 

 

 

                                                                    
353 Memorie van Toelichting bij het ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 2 juni 
1993, Gedr.St. Senaat 1992-1993, nr. 762/1, p. 3. 
354 B. BOUCKAERT en M. VAN HOECKE, Inleiding tot het recht, Leuven, Acco, 2005, p. 184. 
355 S. VAN CROMBRUGGE, “De invoering van het leerstuk van fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch 
inkomstenbelastingrecht onderzocht” in Het nieuwe stelsel inzake fusies en splitsingen van vennootschappen: 
de wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen, Kalmthout, Biblio 1993, nr. 7; M. GHYSELEN, 
Fiscale gevolgen van nietige rechtshandelingen, Kalmthout, Biblio, 1996, nr. 313. 
356 S. VAN CROMBRUGGE, Ibid., nr. 7. 
357 S. VAN CROMBRUGGE, Ibid., nr. 7. 
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5.2 Strekkingen in de rechtsleer 

155. Volgens een eerste strekking358 had de wetgever de bedoeling om de juridische 

kwalificatie van de verrichting, en niet de kwalificatie van de akte, niet-tegenstelbaar te maken 

aan de Administratie. Gezien een gekwalificeerde verrichting gelijkstaat aan een rechtshandeling, 

komt deze strekking er in feite op neer dat de rechtshandeling niet-tegenstelbaar is aan de 

Administratie. Deze heeft vervolgens de bevoegdheid om de rechtshandeling te vervangen door 

een andere rechtshandeling, zonder dat de onderliggende verrichting enige wijziging mag 

ondergaan.  

Een tweede opvatting359 steunt zich op de grondwettigheid uit de arresten van het Grondwettelijk 

Hof360 (zie infra rn. 165). Deze auteurs zijn van mening dat de herkwalificatie, zoals uiteen gezet in 

art. 344, §1 WIB, slechts mogelijk is wanneer de rechtshandeling vatbaar is voor verschillende 

kwalificaties, die allemaal juist zijn. 

DELAHAYE361 is hierover de mening toegedaan dat de niet-tegenstelbaarheid van de juridische 

kwalificatie tot gevolg heeft dat een onbenoemde rechtshandeling overblijft. Deze rechtshandeling 

blijft dezelfde als voor de toepassing van art. 344, §1 WIB, doch kan geen gevolgen teweeg 

brengen, omdat de wet deze gevolgen aan een andere, benoemde, rechtshandeling voorbehoudt. 

5.3 Standpunt Hof van Cassatie 

156. Uit verschillende arresten van het Hof van Cassatie362 blijkt dat het Hof art. 344, §1 WIB 

op een letterlijke wijze interpreteert. In zijn arresten slaat de kwalificatie, zoals uit de 

verwoordingen van art. 344, §1 WIB blijkt, op de akte die door de Administratie geherkwalificeerd 

kan worden. Het Hof van Cassatie gaat in zijn arresten dus volledig voorbij aan de discussies in de 

rechtsleer.   

                                                                    
358 S. VAN CROMBRUGGE, “De invoering van het leerstuk van fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch 
inkomstenbelastingrecht onderzocht” in Het nieuwe stelsel inzake fusies en splitsingen van vennootschappen: 
de wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen, Kalmthout, Biblio 1993, nr. 7; S. VAN 

CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblio, 2009, nr. 15; P. FAES, “De 
grondwettigheid van de algemene antimisbruikbepaling. Twee stellingen en een synthesestelling”, T.F.R. 
2005, p. 431-435. 
359 L. VANHEESWIJCK, “Anti-misbruikbepaling en de inkoop van eigen aandelen”, T.F.R. 2003, p. 878-883; T. 
AFSCHRIFT, L’évitement licite de l’impôt et la réalité juridique, Brussel, Bruylant, 2003, nr. 346, 368 en 470; J. 
KIRCKPATRICK en D. GARABEDIAN, Le régime fiscal des sociétés en Belgique, Brussel, Bruylant, 2003, p. 79-91. 
360 Arbitragehof 24 november 2004, nr. 188/2004, B.S. 11 januari 2005 waarin twee prejudiciële vragen 
werden samengevoegd; Arbitragehof 2 februari 2005, nr. 26/2005, B.S. 10 maart 2005; Arbitragehof 16 
maart 2005, nr. 60/2005, B.S. 12 april 2005. 
361 T. DELAHAYE, “Interpretatie van de belastingwet volgens de economische werkelijkheid”, A.F.T. 1994, p. 48-
49. 
362 Cass. 4 november 2005, F.J.F. 2006, nr. 21; Cass. 22 november 2007 nr. F.06.0028.N, www.cass.be; Cass. 
11 december 2008, nr. F.07.0021.F, www.cass.be. 
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AFDELING 4 DE GRONDWETTIGHEID VAN ART. 344, §1 WIB 

TER DISCUSSIE 

157. In deel één is gewezen op de poging van de Administratie om door de introductie van het 

leerstuk van de wetsontduiking of de fraus legis een beperking aan de vrije keuze van de minst 

belaste weg op te leggen. Hierbij stootte zij echter op verzet bij het Hof van Cassatie en de 

rechtsleer, die verwezen naar een strijdigheid met het grondwettelijk legaliteitsbeginsel. Bij de 

invoering van art. 344, §1 WIB laaide de discussie over het leerstuk van de wetsontduiking en de 

daaraan gekoppelde ongrondwettigheid opnieuw hoog op. Sommige auteurs zagen in de algemene 

antimisbruikbepaling de introductie van de leer der wetsontduiking, waardoor de 

grondwettigheid van de bepaling op helling kwam te staan. 

1. RECHTSMISBRUIK VS. WETSONTDUIKING 

158. In de voorbereidende werkzaamheden bij het wetsontwerp van art. 344, §1 WIB363 heeft 

de wetgever uitdrukkelijk gewezen op de strijdigheid van de wetsontduikingsleer met het 

legaliteitsbeginsel.364 In dit licht legde hij de nadruk dat de bepaling geen introductie betekende 

van de leer der wetsontduiking. Bovendien introduceerde de wetgever het wetsartikel als een 

“algemene antirechtsmisbruikbepaling”. Desondanks zijn bepaalde auteurs365 toch de mening 

toegedaan dat de algemene antimisbruikbepaling een aspect van de wetsontduiking in het 

Belgisch fiscaal recht invoerde. Ter verduidelijking van deze discussie zullen kort de constitutieve 

bestanddelen van de wetsontduiking, die in deel één reeds aan bod kwamen, worden aangehaald. 

Op die manier kan een vergelijking met de modaliteiten van art. 344, §1 WIB worden gemaakt om 

zo de knelpunten van de bepaling in samenhang met de wetsontduiking te verduidelijken.  

 

 

                                                                    
363 Memorie van Toelichting  bij het wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen van 2 juni 1993, 
Parl.St. Senaat 1992-1993, nr. 762-1, p. 1; Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen van 17 
juni 1993, Parl.St. Kamer 1992-1993, nr. 1072/8, p. 98, rn. 18. 
364 Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen van 17 juni 1993, Parl.St. Kamer 1992-1993, nr. 
1072/8, p. 97, rn. 15-16. 
365 S. VAN CROMBRUGGE, “De invoering van het leerstuk van fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch 
inkomstenbelastingrecht onderzocht” in Het nieuwe stelsel inzake fusies en splitsingen van vennootschappen: 
de wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen, Kalmthout, Biblio 1993, p. 103 e.v.; P. FAES, 
Het rechtsmisbruik in fiscale zaken of de keuze van de minst belaste weg op het vlak van de 
inkomstenbelastingen na de wet van 22 juli 1993, Gent, Mys & Breesch, 1994, p. 47, rn. 121; L.A. DENYS, “De 
doorwerking van het Europees gemeenschapsrecht op het gebied van de fiscale rechtsbescherming”, R.W. 
1995-1996, p. 1136; F. VANISTENDAEL, “Fiscale legistiek en wat daarbij komt kijken” in M. ADAMS en L.J. 
WINTGENS, Wetgeving in theorie en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1994, p. 172; D. DE SCHRIJVER, “Kroniek fiscaal 
recht voor vennootschappen 1993”, T.R.V. 1994, p. 167. 
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1.1 De leer van de wetsontduiking  

159. De leer van de wetsontduiking viseert de situatie waarin de belastingplichtige zich door 

middel van volledig geoorloofde en niet-gesimuleerde handelingen, zonder de bedoeling 

belastingen te ontduiken, in een situatie plaatst die door een voorschrift van dwingend recht is 

verboden of gereglementeerd. Gelet op de strijdigheid met doel en strekking van de ontweken 

wetgeving, stelt deze leer de onaanvaardbaarheid van dergelijke handelingen voorop.366 

Een vertaling van de constitutieve bestanddelen van de wetsontduiking uit het burgerlijk recht, 

naar het fiscaal recht leidt tot volgende twee toepassingsvoorwaarden. (1) Een subjectief 

criterium dat zich vertaalt in het ontwijkingsmotief in hoofde van de belastingplichtige; (2) een 

objectief criterium, zijnde een strijdigheid met het doel en de strekking van de fiscale 

wetgeving.367  

Het ontwijkingsmotief als subjectief criterium vindt zijn verantwoording in het uitgangspunt van 

de wetsontduiking. SCAILTEUR beschrijft dit subjectief criterium als overwegingen van moraliteit 

en rechtschapenheid die de normale toepasselijkheid van een wettelijke bepaling aantonen, of 

met andere woorden een “devoir fiscal” of morele toepasselijkheid van een wetsbepaling.368  

Naast het subjectief criterium, vereist de wetsontduiking tevens een objectief criterium, dat een 

strijdigheid met doel en strekking van de wet vereist.369  Dit criterium dient te worden gezien 

tegenover de veronderstelde wil van de wetgever bij de concrete wettelijke bepaling die door de 

belastingplichtige is ontweken.370  

Indien beide bestanddelen cumulatief aanwezig zijn, kan de vormgeving geherkwalificeerd 

worden, zodanig dat de belastingheffing plaatsvindt in overeenstemming met het doel en de 

strekking van de ontweken wetsbepaling.371 

 

 

 

 

                                                                    
366 J. MATTHIJS, “Wetsontduiking”, R.W. 1955-1966, rn. 105-119. 
367 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken of de keuze van de minst belaste weg op het vlak van de 
inkomstenbelastingen na de wet van 22 juli 1993, Gent, Mys & Breesch, 1994, p. 47, rn. 105. 
368 C. SCAILTEUR, “La fraude à la loi en droit fiscal”, Rec.gén.enr.not. 1959, p. 186. 
369 C. SCAILTEUR, “La fraude à la loi en droit fiscal”, Rec.gén.enr.not. 1959, p. 185. 
370 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken of de keuze van de minst belaste weg op het vlak van de 
inkomstenbelastingen na de wet van 22 juli 1993, Gent, Mys & Breesch, 1994, p. 49, rn. 107. 
371 P. FAES, ibid, p. 50, rn. 108. 
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1.2 Het rechtsmisbruik uit art. 344, §1 WIB 

160. In het fiscaal recht heeft het rechtsmisbruik een dubbele betekenis. In eerste instantie is 

er rechtsmisbruik wanneer er een simulatie uit deel één voorligt. Daarnaast is er nu ook 

rechtsmisbruik in de zin van art. 344, §1 WIB wanneer partijen een juridische kwalificatie aan hun 

akte hebben gegeven, met de uitsluitende intentie belastingen te ontwijken.372   

Uit art. 344, §1 WIB en diens voorbereidende werkzaamheden373 kunnen de twee 

toepassingsvoorwaarden van deze tweede vorm van rechtsmisbruik afgeleid worden. Deze zijn 

enerzijds een ontwijkingsmotief374 in hoofde van de belastingplichtige, en anderzijds de 

herkwalificatievereiste voor de Administratie. De bedoeling van deze laatste voorwaarde ligt erin 

een belastingvestiging op basis van de normale juridische kwalificatie, die de belastinggrondslag 

herstelt, te bekomen.375  

1.3 Overlapping? 

161. Niettegenstaande de wetgever in de voorbereidende werkzaamheden376 van art. 344, §1 

WIB benadrukt dat het artikel geen invoering van de leer der wetsontduiking beoogt, zijn er toch 

verschillende auteurs377 die een tegengestelde mening zijn toegedaan. Zij argumenteren dat de 

wetgever in plaats van een antimisbruikbepaling eigenlijk een anti-wetsonduikingsmaatregel 

heeft gelanceerd. Deze blijven daarnaast onverminderd overtuigd van de ongrondwettigheid van 

de leer der wetsontduiking zoals uiteengezet in deel één.378  

Ter staving hiervan tonen zij aan dat de constitutieve elementen van de wetsontduiking volledig 

verweven zijn met deze van het rechtsmisbruik uit de “antimisbruikbepaling”. In eerste instantie 

is het subjectief criterium bij beide rechtsfiguren volledig identiek en bestaande uit een 

                                                                    
372 Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen van 17 juni 1993, Parl.St. Kamer 1992-1993, 
Parl.St. Kamer 1992-1993, nr. 1072/8, p. 98; Circ. Nr. Ci. D. 19/453.895 van 6 december 1993, Bull. Bel. 1994, 
rn. 13. 
373 Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen van 17 juni 1993, Parl.St. Kamer 1992-1993, nr. 
1072/8, p. 98. 
374 Memorie van Toelichting bij het ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 2 juni 
1993, Parl.St. Senaat 1992-1993, nr. 762-1, p. 2-3.  
375 Ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 11 juni 1993, Parl.St. Senaat 1992-1993, 
nr. 762-2, p. 37-38. 
376 Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen van 17 juni 1993, Parl.St. Kamer 1992-1993, nr. 
1072/8, rn. 16. 
377 S. VAN CROMBRUGGE,“ Ibid., nr. 8; P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken of de keuze van de minst belaste 
weg op het vlak van de inkomstenbelastingen na de wet van 22 juli 1993, Gent, Mys & Breesch, 1994, p. 47, rn. 
121; L.A. DENYS, “De doorwerking van het Europees gemeenschapsrecht op het gebied van de fiscale 
rechtsbescherming”, R.W. 1995-1996, p. 1136; F. VANISTENDAEL, “Fiscale legistiek en wat daarbij komt kijken” 
in M. ADAMS en L.J. WINTGENS, Wetgeving in theorie en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1994, p. 172; D. DE 

SCHRIJVER, “Kroniek fiscaal recht voor vennootschappen 1993”, T.R.V. 1994, p. 167. 
378 S. VAN CROMBRUGGE, Ibid., p. 104-105. 
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ontwijkingsmotief in hoofde van de belastingplichtige.379 Daarnaast verbinden deze auteurs het 

tweede element van de wetsontduiking, een strijdigheid met doel en strekking van de wet, aan de 

modaliteiten van de herkwalificatievereiste.380 De herkwalificatie is noodzakelijk omdat de feiten 

gelijklopend zijn aan een situatie die in de wetgeving gereguleerd is. Indien de wettekst niet van 

toepassing zou zijn op voorliggende feiten, zou het doel en de strekking van de fiscale wet 

miskend zijn.381 Deze redenering vindt ondersteuning in de rechtspraak van het Grondwettelijk 

Hof in zijn arrest van 24 november 1994382 waar het Hof stelt dat de toepassing van art. 344, §1 

WIB vereist dat de Administratie aantoont “dat de toestand waarin de belastingplichtige zich, ter 

ontwijking van de belasting, door middel van zijn juridische constructie heeft gebracht, de volgens de 

Administratie door de fiscale wet beoogde toestand zo dicht benadert dat doel en strekking van die 

wet zouden worden miskend indien die toestand fiscaal niet op dezelfde wijze werd behandeld.” 

(eigen onderlijning) 

Daarnaast vervult de vereiste van herkwalificatie in beide rechtsfiguren een sleutelfunctie, 

waarop de figuren gebaseerd zijn. 

Concluderend verdedigt deze strekking dat de wetgever met art. 344, §1 WIB een sui generis vorm 

van de wetsontduiking in het fiscaal recht heeft geïntroduceerd.383 

2. DE GRONDWETTIGHEID  

2.1 Introductie van het leerstuk der wetsontduiking 

162. De argumentatie dat art. 344, §1 WIB het leerstuk van de wetsontduiking in het fiscaal 

recht heeft geïntroduceerd, gekoppeld aan de strijdigheid van dit leerstuk met het grondwettelijk 

legaliteitsbeginsel, heeft tot gevolg dat de grondwettigheid van art. 344, §1 WIB op de helling 

komt te staan.  

De niet-conformiteit van de wetsontduiking met het legaliteitsbeginsel speelt zich enerzijds af op 

het vlak van de strikte interpretatie van de fiscale wet en anderzijds op het verbod van 

analogische wetstoepassing. De rechtsleer neemt over het algemeen aan dat het gebruik van 

                                                                    
379 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken of de keuze van de minst belaste weg op het vlak van de 
inkomstenbelastingen na de wet van 22 juli 1993, Gent, Mys & Breesch, 1994, p. 54-55. 
380 S. VAN CROMBRUGGE, Ibid., p. 111. 
381 S. VAN CROMBRUGGE, ”De invoering van het leerstuk van fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch 
inkomstenbelastingrecht onderzocht”, in Het nieuwe stelsel inzake fusies en splitsingen van vennootschappen: 
de wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen, Kalmthout, Biblio, 1993, nr. 17; P. FAES, Het 
rechtsmisbruik in fiscale zaken of de keuze van de minst belaste weg op het vlak van de inkomstenbelastingen 
na de wet van 22 juli 1993, Gent, Mys & Breesch, 1994, p. 54, rn. 119. 
382 Arbitragehof 24 november 2004, nr. 188/2004, B.S. 11 januari 2005. 
383 P. FAES, Rechtsmisbruik in fiscale zaken: Artikel 344, §1 WIB – 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, rn. 300. 
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andere interpretatiemethoden, die niet uit het legaliteitsbeginsel zijn afgeleid (zie surpra rn. 77), 

hiermee strijdig zijn.384  

163. De leer van de wetsontduiking stelt in eerste instantie een teleologische interpretatie 

voorop. Deze interpretatiemethode beoogt het doel en de strekking van de wettekst te 

achterhalen, op grond van de niet-uitgedrukte wil van de wetgever385 Zoals hierboven vermeld, 

vindt deze interpretatiemethode geen grondslag in het legaliteitsbeginsel, waardoor diens 

ongrondwettigheid niet kan ontkend worden.386 Daarnaast bevat de herkwalificatievereiste een 

parallellisme met de verboden analoge wetstoepassing, doch heeft de wetsontduiking een 

verschillend uitgangspunt. Een verboden wetstoepassing naar analogie beoogt de toepassing van 

een wetsbepaling op feiten die niet door de wetsbepaling worden geregeld. De wetsontduiking 

heeft daarentegen een verschillend uitgangspunt daar het een herkwalificatie van de feiten 

voorop stelt, zodat zij onder het toepassingsgebied van een wettelijke bepaling vallen.387  

164. Specifiek voor de antimisbruikbepaling is de ongrondwettigheid door een verboden 

analogische wetstoepassing nog schrijnender door de vereiste van louter “soortgelijke 

rechtsgevolgen” in plaats van identieke rechtsgevolgen.388  

2.2 Bevoegdheidsdelegatie naar de uitvoerende en de rechterlijke macht 

165. Het Grondwettelijk Hof heeft zich naar aanleiding van drie prejudiciële vragen 

uitgesproken over de grondwettelijkheid van art. 344, §1 WIB.389 De belastingplichtigen achtten 

art. 344, §1 WIB telkens in strijd met art. 170, §1 Gw., omdat de uitvoerende macht de opdracht 

krijgt de belastbare omstandigheden te bepalen aan de hand van een norm die ze zelf bepalen of 

deze middels een blanco norm kan invullen.  

Het Hof is het echter niet eens met bovenstaande doctrine en beslist telkens dat er geen schending 

van art. 170, §1 WIB voorligt om verschillende redenen. Eerst en vooral wijst het erop dat de 

wetgever met de bepaling een legitiem doel nastreeft wanneer hij belastingontwijking aan banden 

wil leggen. Bovendien gebeurt deze limitering onder strenge condities zijnde dat de bepaling (1) 

een bewijsmiddel is die enkel in individuele zaken ten dienste staat van de Administratie, (2) 

                                                                    
384 P. FAES, Ibid., rn. 313; S. VAN CROMBRUGGE,“ De invoering van het leerstuk van fraus legis of wetsontduiking 
in het Belgisch inkomstenbelastingrecht onderzocht”, in Het nieuwe stelsel inzake fusies en splitsingen van 
vennootschappen: de wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen, Kalmthout, Biblio 1993, 
nr. 9. 
385 P. FAES, Ibid., rn. 313. 
386 P. FAES, Ibid., rn. 313. 
387 P. FAES, Rechtsmisbruik in fiscale zaken: Artikel 344, §1 WIB – 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, rn. 319. 
388 J.J. COUTURIER, B. PEETERS en N. PLETS, Belgisch belastingrecht, Antwerpen, Maklu, 2010, nr. 464. 
389 Arbitragehof 24 november 2004, nr. 188/2004, B.S. 11 januari 2005 waarin twee prejudiciële vragen 
werden samengevoegd; Arbitragehof 2 februari 2005, nr. 26/2005, B.S. 10 maart 2005; Arbitragehof 16 
maart 2005, nr. 60/2005, B.S. 12 april 2005. 
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alleen gevolgen ressorteert voor de belastbare materie, (3) de bewijslast van het misbruik rust op 

de Administratie, waarvan de belastingplichtige het tegenbewijs kan leveren en (4) indien de 

belastingplichtige er niet in slaagt dit tegenbewijs te leveren, kan de Administratie de 

rechtshandeling herkwalificeren zodat zij de belasting vestigen in functie van de bepaling die 

ontweken is. 

In zijn uiteindelijke beslissing stelt het Hof dat “de wetgever geen algemene machtigingsbepaling 

aan de Administratie heeft gegeven om de belastbare materie vast te stellen. Art. 344, §1 WIB behelst 

enkel een bewijsmiddel voor de Administratie om in concrete gevallen, en eventueel onder controle 

van de rechter, bijzondere situaties individueel te beoordelen. Daarnaast heeft de wetgever 

nauwkeurig de voorwaarden voor de toepassing van de maatregel vastgelegd, en is een meer 

gedetailleerde regeling niet mogelijk door de aard van het verschijnsel dat door de bepaling 

bestreden wordt.”390 

166. Deze uitspraken stootten echter op veel kritiek in de rechtsleer391, die op basis van twee 

hieronder verduidelijkte gronden de beslissing van het Grondwettelijk Hof weerlegt. Bovendien 

besluiten zij dat de wetgever door art. 344, §1 WIB een ongrondwettelijke bevoegdheidsdelegatie 

heeft gedaan aan de uitvoerende en wetgevende macht (zie infra rn. 75). 

Een eerste grond, is gebaseerd op het standpunt van het Grondwettelijk Hof dat “de wetgever zelf 

de stringente voorwaarden voor de toepassing van de in art. 344, §1 WIB bedoelde maatregel heeft 

vastgesteld”. De rechtsleer weerlegt dit onderdeel van de beslissing door erop te wijzen dat in de 

wettekst geen enkel spoor terug te vinden is van de hoeksteen van de bepaling, zijnde de 

herkwalificatievereiste, noch van de concrete invulling hiervan.392 De wetgever delegeert deze 

invulling volledig aan de uitvoerende macht (de Administratie) en de rechterlijke macht.393 Deze 

delegatie heeft tot gevolg dat de uitvoerende en rechterlijke macht tussenkomt bij de invoering 

van de belasting, hetgeen in feite betekent dat deze belasting niet is ingevoerd door de wet, maar 

krachtens de wet.394 

                                                                    
390 Arbitragehof 24 november 2004, nr. 188/2004, B.S. 11 januari 2005 waarin twee prejudiciële vragen 
werden samengevoegd; Arbitragehof 2 februari 2005, nr. 26/2005, B.S. 10 maart 2005; Arbitragehof 16 
maart 2005, nr. 60/2005, B.S. 12 april 2005. 
391 P. FAES, “De grondwettigheid van de algemene anti-rechtsmisbruikbepaling. Twee stellingen en een 
synthesestelling”, T.F.R. 2005, p. 434; . VAN CROMBRUGGE, ”De invoering van het leerstuk van fraus legis of 
wetsontduiking in het Belgisch inkomstenbelastingrecht onderzocht”, in Het nieuwe stelsel inzake fusies en 
splitsingen van vennootschappen: de wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen, Kalmthout, 
Biblio 1993, nr. 8; M. VAN KEIRSBILCK, “Commentaar bij het Arbitragehof nr. 188/2004”, Fisc.Koerier 2004, p. 
738. 
392 Parl.St. Kamer 1992-1993, nr. 1072/8, p. 98-99, rn. 19. 
393 P. FAES, Rechtsmisbruik in fiscale zaken: Artikel 344, §1 WIB – 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, rn. 318; P. 
FAES, “De grondwettigheid van de algemene anti-rechtsmisbruikbepaling. Twee stellingen en een 
synthesestelling”, T.F.R. 2005, p. 434. 
394 P. FAES, Ibid., rn. 314. 
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Een tweede grond is gefundeerd op diens standpunt dat art. 344, §1 WIB “niet beschouwd kan 

worden als een algemene machtigingsbepaling die de Administratie zou toestaan bij algemene 

maatregel zelf de belastbare materie vast te stellen, doch wel als een bewijsmiddel om in concrete 

gevallen, eventueel onder controle van de rechter, bijzondere situaties individueel te beoordelen”. De 

rechtsleer395 stelt dat de wetgever in art. 344, §1 WIB net wel een machtiging aan de 

Administratie verleent om belastbare materie te creëren. Zij krijgt de bevoegdheid om 

rechtshandelingen die op zich niet belastbaar zijn, uitgaande van de feiten en het door de partijen 

beoogde doel te herkwalificeren in rechtshandelingen die wel belastbaar zijn. Dit komt neer op 

een rechtsvinding praeter legem. De Administratie converteert het feitencomplex in de juridische 

vormgeving die vasthangt aan de wettelijke bepaling die de belastbare grondslag herstelt. Het is 

dus met andere woorden door tussenkomst van de Administratie dat de belastbare materie 

gecreëerd wordt. 

  

                                                                    
395 P. FAES, “De grondwettigheid van de algemene anti-rechtsmisbruikbepaling. Twee stellingen en een 
synthesestelling”, T.F.R. 2005, p. 434; S. VAN CROMBRUGGE, ”De invoering van het leerstuk van fraus legis of 
wetsontduiking in het Belgisch inkomstenbelastingrecht onderzocht”, in Het nieuwe stelsel inzake fusies en 
splitsingen van vennootschappen: de wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen, Kalmthout, 
Biblio 1993, nr. 8; M. VAN KEIRSBILCK, “Commentaar bij het Arbitragehof nr. 188/2004”, Fisc.Koerier 2004, p. 
738. 
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HOOFDSTUK III  
ANTIMISBRUIKBEPALING IN DE 

REGISTRATIE- EN SUCCESSIERECHTEN 
167. Na de invoering van de algemene antimisbruikbepaling in het Wetboek der 

Inkomstenbelastingen, heeft de wetgever in 1994
396

 een gelijkaardige bepaling ingepast in het 

Wetboek der Registratierechten397 en het Wetboek der Successierechten.
398

  

De antimisbruikbepaling op het gebied van de registratie- en successierechten is identiek en luidt 

als volgt:  

“Aan de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en 

domeinen kan niet worden tegengeworpen, de juridische kwalificatie door partijen gegeven 

aan een akte alsook aan afzonderlijke akten die eenzelfde verrichting tot stand brengen, 

wanneer de Administratie door vermoedens of door andere bewijsmiddelen vaststelt dat die 

kwalificatie tot doel heeft de rechten te ontwijken, tenzij de belastingplichtige bewijst dat 

die kwalificatie aan rechtmatige financiële of economische behoeften beantwoordt.” 

De doelstelling van deze antimisbruikbepaling bestaat erin, gelijklopend met de directe 

belastingen, op te komen tegen verregaande, artificiële rechtshandelingen die louter zijn gesteld 

om belastingen te ontwijken. Gelet op gelijkheid met de antimisbruikbepaling uit de 

inkomstenbelastingen, zijn de modaliteiten en de toepassingsvoorwaarden op gelijke wijze van 

toepassing. 

168. De bepaling stootte op veel kritiek in de rechtsleer, die er enerzijds een beperktheid en 

anderzijds een overbodigheid in zag. De bepaling is overbodig omdat de Administratie in de 

registratie- en successierechten al over verschillende vermoedens en fictiebepalingen beschikt om 

opgezette mechanismen onwerkzaam te maken.399 Daarnaast kan de antimisbruikbepaling slechts 

een beperkte toepassing vinden doordat de registratie- en successierechten zich voornamelijk in 

de privésfeer afspelen. Dit brengt moeilijkheden met zich mee omdat de bepaling enerzijds niet 

van toepassing is op privéverrichtingen400 en als het al toepassing kan vinden, de 

                                                                    
396 Art. 51 wet van 30 maart 1994 tot uitvoering van het globaal plan op het stuk van de fiscaliteit, B.S. 31 
maart 1994. 
397 Art. 18, §2 W.Reg. 
398 Art. 106, lid 2 W.Succ. 
399 Art. 204 W.Reg. waarin de Administratie de mogelijkheid heeft om een gesimuleerde akte te 
herkwalificeren; S. VAN CROMBRUGGE, “Anti-misbruikbepaling nu ook in registratie- en successierechten: een 
maat voor niets?”, Fiskoloog 1994, nr. 460, p. 1-2; E. SPRUYT, “Anti-rechtsmisbruikbepaling in het Wetboek der 
Registratie- en successierechten” in Fiscaal Praktijkboek 1994-1995: Indirecte belastingen, Antwerpen, 
Kluwer, 1994, p. 2-14. 
400 Vr. en Antw. Kamer 1995-96, 24 mei 1996, 6018 (Vr. nr. 441 F. DUFOUR); Aanschrijving nr. 11 dd. 20 
november 1996, www.monkey.be. 
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belastingplichtige het tegenbewijs moet leveren aan de hand van financiële of economische 

behoeften.401   

De beperking van het toepassingsgebied tot verrichtingen in de economische sfeer, heeft tot 

gevolg dat de antimisbruikbepaling uit de successierechten volledig dode letter is.402 In 

tegenstelling tot de registratierechten, waar de bepaling ook geen grote impact kent, speelt het 

toepassingsgebied van de successierechten zich volledig af in de privésfeer. 

 

 

  

                                                                    
401 E. SPRUYT, “Anti-rechtsmisbruikbepaling in het Wetboek der registratie- en successierechten”, in Fiscaal 
praktijkboek 1994-1995, p. 1134. 
402 J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten 2006-2007, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 1134. 
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HOOFDSTUK IV  
ANTIMISBRUIKBEPALING IN DE BTW 

169. Het BTW-Wetboek bevatte oorspronkelijk een gelijkaardige antimisbruikbepaling als het 

Wetboek der Inkomstenbelastingen, het Wetboek der Registratierechten en het Wetboek der 

Successierechten.403 Deze bepaling was echter niet aangepast aan de specificiteit van het BTW-

stelsel en werd overhaast ingevoerd.404 Reeds tijdens de opmaak van de parlementaire 

voorbereidingen bij het wetsontwerp waren bij het Hof van Justitie een aantal prejudiciële vragen 

gesteld over het bestaan van een autonoom communautair antimisbruikprincipe op het gebied 

van de BTW. Op 21 februari 2006 heeft het Hof van Justitie zich uitgesproken over deze 

prejudiciële vragen in twee vergelijkbare arresten, het “Halifax”-arrest405 en het arrest “University 

of Huddersfield Higher Education Corporation”.406 Hierin heeft het Hof voor de eerste maal een 

definitie gegeven van “misbruik” in BTW-zaken die als volgt luidt:  

“Opdat er sprake is van misbruik is vereist dat in weerwil van de formele toepassing van de 

wet er een belastingvoordeel wordt toegekend dat in strijd is met het door de betreffende 

regels beoogde doel (objectief criterium) en uit een geheel van objectieve factoren moet 

blijken dat het wezenlijke doel van de transacties erin bestaat een belastingvoordeel te 

verkrijgen (subjectief element).” 

Opdat de antimisbruikbepaling vervolgens in overeenstemming zou zijn met de rechtspraak van 

het Hof van Justitie onderwierp de wetgever de bepaling aan een grondige wijziging.407 Art. 18 van 

de programmawet van 20 juli 2006408 introduceerde een vergelijkbare antimisbruikbepaling art. 

1, §10 van het BTW-Wetboek: 

“Voor de toepassing van dit Wetboek is er sprake van misbruik wanneer de verrichte 

handelingen resulteren in het verkrijgen van een fiscaal voordeel waarvan de toekenning in 

strijd is met de doelstelling beoogd in dit Wetboek en de ter uitvoering ervan genomen 

besluiten en die handelingen in wezen het verkrijgen van dit voordeel tot doel hebben; 

Wanneer een misbruik is vastgesteld, moeten de in het kader daarvan verrichte transacties 

zo worden geherdefinieerd dat de situatie wordt hersteld zoals zij zou zijn geweest zonder 

de transactie die dit misbruik vormen.” 

                                                                    
403 Art. 128 en 129 Programmawet van 27 december 2005, B.S. 30 december 2005. 
404 Advies Raad van State, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2517/1, p. 91-92. 
405 H.v.J. 21 februari 2006 (Halifax plc e.a./ Commissioners of Customs & Excise), C-255/02. 
406 H.v.J. 21 februari 2006 (University of Huddersfield Higher Education Corporation / Commissioners of 
Customs & Excise), C-223/03. 
407 Memorie van Toelichting bij het ontwerp van programmawet van 31 mei 2006, Parl.St. Kamer 2005-2009, 
nr. 2517/1, p. 12. 
408 Programmawet 20 juli 2006, B.S. 28 juli 2006. 
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In tegenstelling tot de oorspronkelijke bepaling, die voornamelijk gericht was op de beweegreden 

van de belastingplichtige, focust de huidige bepaling zich op de gevolgen van het misbruik.409 In 

zijn advies merkt de Raad van State echter wel op dat art. 1, §10 W.BTW niet voor een volledige 

overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Justitie zorgt. Hiervoor is een bijkomende 

clausule vereist met de inhoud van het derde punt van het dictum “Wanneer een misbruik is 

vastgesteld, moeten de in het kader daarvan verrichte transacties zo worden geherdefinieerd dat de 

situatie wordt hersteld zoals zij zou zijn geweest zonder de transacties die dit misbruik vormen”.410 

De Administratie bepaalt in haar circulaire bij deze nieuwe antimisbruikbepaling dat voor de niet-

tegenstelbaarheid twee elementen cumulatief aanwezig moeten zijn. In de eerste plaats dient de 

gestelde handeling een belastingvoordeel te realiseren, die in strijd is met het doel en de strekking 

van de ontweken wettelijke bepaling. Bovendien moet het enige doel van de handeling erin 

bestaan om op een onrechtmatige wijze een belastingvoordeel te bekomen.411 

Twee jaar na bovenstaande arresten, heeft het Hof van Justitie zich opnieuw uitgesproken over 

het misbruik in btw-aangelegenheden en zijn destijds gevestigde definitie uitgebreid.412 In dit 

arrest besliste het Hof dat er tevens sprake is van misbruik wanneer de belastingplichtige 

handelingen stelt met als wezenlijk doel een onrechtmatig belastingvoordeel te verkrijgen, 

ongeacht de aanwezigheid van eventuele andere economische doelen. Het is dus niet vereist dat 

het uitsluitende doel van de belastingplichtige erin bestaat belastingen te ontwijken. Hierdoor is 

de drempel om tot misbruik te besluiten aanzienlijk verlaagd.  

170. Waar er in het kader van art. 344, §1 WIB, art. 18, §2 W.Reg. en art. 106, lid 2 W.Succ. 

tegenstrijdige meningen waren over de introductie van de fraus legis-leer, staat deze invoering 

door art. 1, §10 W.BTW als een paal boven water.413 Bij art. 344, §1 WIB biedt het grondwettelijk 

legaliteitsbeginsel op dit vlak soelaas (zie infra rn. 162-163). Door de primauteit van het Europees 

recht levert dit argument hier echter geen oplossing. Het BTW-recht is namelijk een Europese 

wetgeving en de antimisbruikbepaling is bovendien gebaseerd op de rechtspraak van het Hof van 

Justitie. Dit heeft tot gevolg dat er door de primauteit van het Europees recht nooit een conflict 

kan rijzen met de Belgische wetgeving, zelfs niet met de Grondwet.414 Desondanks bestaat er toch 

                                                                    
409 Memorie van Toelichting bij het ontwerp van programmawet van 31 mei 2006, Parl.St. Kamer 2005-2006, 
nr. 2517/1., p. 12-17. 
410 Memorie van Toelichting bij het ontwerp van programmawet van 31 mei 2006, Parl.St. Kamer 2005-2006, 
nr. 2517/1, p. 91-92. 
411 Circ. AFZ 2006-0604 van 24 augustus 2006, www.fisconet.be, rn. 12. 
412 H.v.J. 21 februari 2008 (Part Service), C-425/06, http://eur-lex.europa.eu.  
413 B. PEETERS, “De dunne lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking?”, A.F.T. 2010, p. 56. 
414 S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblio, 2011, p.68; B. PEETERS, 
“De dunne lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking?”, A.F.T. 2010, p. 58. 
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doctrine die verdedigt dat de antimisbruikbepaling uit art. 1, §10 W.BTW in strijd is met het 

grondwettelijk legaliteitsbeginsel.415 

  

                                                                    
415 F. BALTUS, « Les pratiques abusives en matière de TVA », J.D.F. 2006, p. 352 ; T. AFSCHRIFT, « Les dispositions 
fiscales des lois du 20 juillet 2006 (deuxième partie) », J.T. 2006, p. 760. 
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HOOFDSTUK V  
TUSSENBESLUIT  

HET FISCAAL LANDSCHAP NÁ DE WET VAN 22 JULI 1993 

AFDELING 1 REACTIE OP BREPOLSARREST EN “AU VIEUX 

SAINT-MARTIN”-ARREST 

171. De parlementaire voorbereidingen en de memorie van toelichting bij art. 344, §1 WIB 

geven duidelijk aan dat de invoering van de antimisbruikbepaling een rechtstreekse reactie was 

op de ongebreidelde vrijheid die de belastingplichtige ontleende aan het Brepolsarrest416 en het 

arrest “Au Vieux Saint-Martin”417. Bij een eerste lezing van art. 344, §1 WIB blijkt dan ook 

overduidelijk dat de bepaling gemaakt is als reactie tegen deze arresten. De antimisbruikbepaling 

speelt volledig in op deze rechtspraak gezien het van toepassing is wanneer er (1) geen enkele 

wettelijke bepaling is geschonden, (2) alle gevolgen van de akte zijn aanvaard en (3) indien de 

belastingplichtige de intentie had een fiscaal voordeel te verwerven.418   

De antimisbruikbepalingen hebben er dan ook voor gezorgd dat de Brepolsdoctrine niet overeind 

blijft. Het volstaat niet langer dat een belastingplichtige alle gevolgen van zijn rechtshandeling 

aanvaardt, opdat een zuiver belastingontwijkende handeling aan de Administratie tegenstelbaar 

zou zijn. Door de antimisbruikbepaling is vereist dat hij voor de verrichtingen die zich in de 

economische sfeer bevinden kan aantonen dat hij naast een belastingontwijkende intentie, tevens 

rechtmatige economische of financiële motieven heeft.  

Beide mechanismen, de simulatie en de antimisbruikbepalingen, zijn wapens voor de 

Administratie om de keuze van de minst belaste weg in te perken. Hoewel beiden vormen van 

rechtsmisbruik uitmaken, kunnen ze nooit tegelijk op eenzelfde handeling worden toegepast. 

Ofwel is er een ongeoorloofde belastingontwijking, in welk geval de antimisbruikbepalingen van 

toepassing zijn, ofwel ontduikt de belastingplichtige de belastingen, waartegen de simulatie kan 

optreden.  

                                                                    
416 Cass. 6 juni 1961, Pas. 1961, p. 1082. 
417 Cass. 22 maart 1990, Pas. 1990, I, p. 849. 
418 D. JAECQUES, De algemene antimisbruikbepaling, Mechelen, Kluwer, 2005, 16; P. FAES, Het rechtsmisbruik in 
fiscale zaken of de keuze van de minst belaste weg op het vlak van de inkomstenbelastingen na de wet van 22 
juli 1993, Gent, Mys & Breesch, 1994, p. 16. 
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AFDELING 2 HET ONDERSCHEID BELASTINGONTDUIKING-

BELASTINGONTWIJKING NÁ DE WET VAN 22 JULI 

1993 

172. Het grote onderscheid tussen de verboden simulatie en de antimisbruikbepalingen is te 

vinden in het feit dat beide principes zich aan een andere kant van de summa divisio bevinden, het 

onderscheid tussen belastingontduiking en belastingontwijking. Daar waar simulatie één van de 

twee materiële bestanddelen vormt waardoor belastingontduiking wordt verwezenlijkt, richten 

de antimisbruikbepalingen zich op de belastingontwijkende akten.  

Vóór de invoering van de antimisbruikbepaling in de inkomstenbelastingen door de wet van 22 

juli 1993 kenden beide principes een strikte aflijning en stonden ze lijnrecht tegenover elkaar (zie 

supra rn. 82). Belastingontduiking, enerzijds door de schending van een fiscale bepaling 

anderzijds door simulatie, is verboden en strafbaar met administratieve en strafrechtelijke 

sancties. Belastingontwijking daarentegen, zijnde handelingen die de belastingplichtige stelt met 

de bedoeling zijn belastingdruk te verlagen, waren steeds toegelaten en niet strafbaar zolang de 

belastingplichtige zich aan de voorwaarden van het Brepolsarrest hield. (zie infra rn. 82) Dit 

onderscheid vervaagt door de introductie van de antimisbruikbepalingen. Ze introduceren in feite 

een tussencategorie door in de klasse van de (tot voor de invoering) volledig legale 

belastingontwijking een onderverdeling te maken tussen de geoorloofde en de ongeoorloofde 

belastingontwijking. 

De geoorloofde belastingontwijking wordt sindsdien gevormd door de belastingontwijking door 

onthouding, substitutie, fysieke ontwijking en de belastingontwijking door aanwending van 

juridische constructies waarvoor de belastingplichtige een financiële of economische 

verantwoording heeft. De ongeoorloofde belastingontwijking beoogt op zijn beurt de akten 

waaraan de belastingplichtige een specifieke kwalificatie heeft gegeven, enkel en alleen met de 

bedoeling om zijn fiscale druk te verlagen. Hoewel deze tussencategorie geen belastingontduiking 

uitmaakt, wordt ze toch niet getolereerd door de Administratie.  
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AFDELING 3 DE VRIJE KEUZE VAN DE MINST BELASTE WEG NÁ 

DE WET VAN 22 JULI 1993 

173. In de memorie van toelichting bij het wetsontwerp van art. 344, §1 WIB verduidelijkte de 

regering uitdrukkelijk dat de belastingplichtige het recht behield om de minst belaste weg te 

kiezen. De antimisbruikbepaling had in geen enkel opzicht de bedoeling om afbreuk te doen aan 

dit vrijheidsrecht. Desondanks zag de rechtsleer419 er toch het einde van de vrije keuze van de 

minst belaste weg in, of meer gepreciseerd het einde van de Brepolsdoctrine in de zin van de 

ondergang van de belastingheffing naar de juridische werkelijkheid. Niet hoe een bepaalde 

transactie werd voorgesteld, maar welk resultaat uiteindelijk de belastingplichtige beoogde, was 

doorslaggevend voor de belastingheffing.  

De antimisbruikbepalingen betekenden geen einde van de minst belaste weg, maar ze legden wel 

een beperking op voor de rechtshandelingen die binnen hun toepassingsgebied vielen, zijnde 

handelingen in de economische sfeer. Daar waar de Brepolsdoctrine er geen doekjes om wond en 

elke belastingontwijkende handeling toelaatbaar achtte zolang zij aan de voorwaarden voldeed, 

stelden de antimisbruikbepalingen hier een einde aan. Een akte waaraan een kwalificatie was 

gegeven met de enige bedoeling om belastingen te ontwijken, was slechts tegenstelbaar aan de 

Administratie wanneer de belastingplichtige hieraan een economische of financiële doelstelling 

kon verbinden. De bepalingen verlegden dus met andere woorden de grenzen van een toegelaten 

simulatie. Daarnaast betekenden ze geen introductie van een “substance over form” door de 

strikte voorwaarden die aan de toepassing verbonden zijn.420  

Concluderend kan gesteld worden de antimisbruikbepalingen de bedoeling hebben om de vrije 

keuze van de minst belaste weg te behouden. Wanneer de belastingplichtige de keuze heeft tussen 

twee wegen om zijn economisch doel te bereiken, behoudt hij het volste recht om te opteren voor 

de minst belaste optie. Voor verrichtingen in de zuiver private sfeer hebben de 

antimisbruikbepalingen geen veranderingen gebracht. Hiervoor gelden enkel de voorwaarden uit 

de Brepolsdoctrine. Op de verrichtingen in de economische sfeer hebben zij echter wel een 

impact, zij het dat deze impact gering is. Hiervoor dient in eerste instantie gewezen te worden op 

het tegenbewijs dat de belastingplichtige kan leveren. Zodra hij één enkel, zelfs bijkomstig, 

financieel of economisch motief, kan aantonen, is de belastingontwijkende kwalificatie efficiënt en 

tegenstelbaar aan de Administratie. Daarnaast is aangetoond dat de bepalingen in de praktijk 

                                                                    
419 S. JANSSENS, De toepassing van artikel 344, §1 WIB 1992 in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2011, p. 1. 
420 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken of de keuze van de minst belaste weg op het vlak van de 
inkomstenbelastingen na de wet van 22 juli 1993, Gent, Mys & Breesch, 1994, p. 120. 
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weinig relevant zijn door de herkwalificatievereiste die een onmogelijke opdracht aan de 

Administratie oplegt.  
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HOOFDSTUK VI  
         DE ANTIMISBRUIKBEPALINGEN IN EUROPEES     

PERSPECTIEF 
174. Op Europees niveau aanvaardt het Hof van Justitie dat “een belastingplichtige het recht 

heeft zijn activiteit zodanig te structureren dat de omvang van zijn belastingschuld beperkt 

blijft”.421 Deze regel is met andere woorden de Europese vrije keuze van de minst belaste weg. De 

vraag stelt zich of er enerzijds op Europees vlak beperkingen aan deze vrijheid worden gesteld, en 

anderzijds of de nationale antimisbruikbepalingen enige invloed op kunnen hebben. 

AFDELING 1 INVOERING VAN EEN EUROPESE MISBRUIKLEER 

1. ALGEMENE BEPERKING BIJ MISBRUIK VAN DE VERDRAGSVRIJHEDEN OF 

HET GEMEENSCHAPSRECHT 

175. Het Hof van Justitie heeft een misbruikleer gecreëerd die tot gevolg heeft dat een 

onderdaan zich niet kan beroepen op de verdragsvrijheden of het primair en secundair 

gemeenschapsrecht indien hij hier een misbruik mee beoogt. Transacties die niet zijn verricht in 

het kader van een normale handelstransactie, maar enkel tot doel hebben het voordeel uit het 

beoogde voordeel te behalen, zijn onaanvaardbaar wegens misbruik.  

Er ligt een misbruik van de verdragsvrijheden voor wanneer een inwoner van een lidstaat de 

vrijheden hanteert met de enige bedoeling zich aan de nationale regelgeving van zijn eigen 

lidstaat te onttrekken. Op die manier wil hij voordeel halen uit de wetgeving van een andere 

lidstaat. Dit voordeel wil hij genieten zonder werkelijk gebruik te maken van de interne markt. 

Misbruik van het (primair en secundair) gemeenschapsrecht ligt daarentegen voor wanneer de 

inwoner de voordelen van het gemeenschapsrecht wenst te genieten, zonder zich hierbij te 

onttrekken aan zijn nationale regeling. Dit gebeurt echter op een wijze die ingaat tegen het doel en 

de strekking van de bepalingen uit het gemeenschapsrecht.422 

176. In het arrest “Van Binsbergen”423 heeft het Hof van Justitie voor de eerste maal een 

beperking gesteld aan het gebruik van het gemeenschapsrecht indien er misbruik of fraude 

voorligt. Deze rechtspraak heeft het Hof van Justitie daarna in verschillende arresten bevestigd 

door te oordelen dat “de justitiabelen in geval van fraude of misbruik geen beroep op het 

                                                                    
421 H.v.J. 21 februari 2006 (Halifax plc e.a./ Commissioners of Customs & Excise), C-255/02; HvJ 11 december 
2003 (Barbier), C-364/01; HvJ 12 september 2006 (Cadbury Schweppes), C-196/04. 
422 P. FAES, Rechtsmisbruik in fiscale zaken: Artikel 344, §1 WIB – 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, rn. 253.  
423 HvJ 3 december 1974 (Van Binsbergen/ Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid), C-
33/74, §13. 
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Gemeenschapsrecht kunnen doen”.424 Sindsdien kunnen de onderdanen van een lidstaat geen 

beroep meer doen op het gemeenschapsrecht in geval van fraude of misbruik.  

In het arrest “Kofoed” uit 2007 heeft het Hof dit verbod op misbruik van gemeenschapsrecht 

gepromoveerd tot een algemeen beginsel van Gemeenschapsrecht.425 Een eerste definiëring van 

het Europese misbruikconcept gaf het Hof van Justitie pas in 2000 naar aanleiding van het arrest 

“Emsland-Stärke”426. De definitie vereist een objectieve en een subjectieve component zijnde: (1) 

“een geheel aan objectieve omstandigheden […] waaruit blijkt, dat in weerwil van de formele 

naleving van de door de gemeenschapsregeling opgelegde voorwaarden, het door deze regeling 

beoogde doel niet werd bereikt” en (2) “een subjectief element, [zijnde] de bedoeling om een door de 

gemeenschapsregeling toegekend voordeel te verkrijgen door kunstmatig de voorwaarden te creëren 

waaronder het recht op dat voordeel ontstaat.”  

177. Gelet op de toelaatbaarheid van “jurisdiction shopping” is het voor het Hof van Justitie 

vaak moeilijk om de grens te trekken tussen de principiële toelaatbare “jurisdiction shopping” en 

een misbruik van de verdragsvrijheden. Het Hof moet in dat geval een evenwichtsoefening maken 

tussen de bescherming van de nationale belangen van de lidstaten, en de bescherming van de 

belangen van de Gemeenschap.427  

2. TOEPASSING EUROPESE MISBRUIKLEER IN FISCALE ZAKEN 

178. Deze misbruikleer werd door het Hof van Justitie in 2006 voor de eerste maal 

getransponeerd op een fiscale zaak. In het “Halifax”-arrest werd invulling gegeven aan het 

misbruikbegrip voor de BTW. Later vond in het “Cadburry-Schweppes” arrest een concrete 

invulling van het misbruikbegrip plaats in het kader van de inkomstenbelastingen. 

 

 

 

 

                                                                    
424 HvJ 10 januari 1985 (Association des centres distributeurs Edouard Leclerc e.a./ SARL “Au blé vert” e.a), 
C-229/83; HvJ 21 juni 1988 (Lair), C-39/86; HvJ 3 maart 1993 (General Milk Products), C-8/92; HvJ 2 mei 
1996 (Paletto), C-206/94; HvJ 12 mei 1998 (Kefalos), C-367/96; HvJ 9 maart 1999 (Centros), C-373/73; HvJ 
23 maart 2000 (Diamantis), C-373/73; HvJ 3 maart 2005 (Fini), C-32/03; HvJ 21 februari 2006 (Halifax plc 
e.a./ Commissioners of Customs & Excise), C-255/02; HvJ 12 september 2006 (Cadbury Schweppes), C-
196/04. 
425 H.v.J. 5 juli 2007 (Kofoed/Skatteministeriet), C-321/05, rn. 21. 
426 HvJ 14 december 2000 (Emsland Stärke), C-110/99. 
427 L. DE BROE en A. BELLENS, “Bespreking van de rechtspraak van Belgische hoven en het Hof van Justitie 
inzake veinzing en fiscale anti-misbruikbepalingen” in Themis 2008-2009, p. 9. 
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2.1 Misbruik en BTW 

179. Het Hof van Justitie heeft voor de eerste maal melding gemaakt van misbruik op het vlak 

van de BTW in de zaak “Gemeente Leusden en Holin-groep”. Hoewel het Hof oordeelde dat de 

belastingplichtige geen misbruik had gepleegd, stelde het dat “de bestrijding van eventuele fraude, 

belastingontwijking en misbruik een doel is dat door de Zesde Richtlijn erkend [is] en gestimuleerd 

[wordt]”.428 

In het “Halifax”-arrest429 formuleerde het Hof van Justitie een specifieke definitie van misbruik in 

BTW-zaken die als volgt luidde:  

“Om te kunnen vaststellen dat er sprake is van misbruik is vereist dat de betrokken 

transacties, in weerwil van de formele toepassing van de [wet], ertoe leiden dat in strijd met 

het doel van deze bepalingen een belastingvoordeel wordt toegekend [objectief element]. 

Ten tweede moet uit een geheel van objectieve factoren blijken dat het wezenlijke doel van 

de betrokken transacties erin bestaat een belastingvoordeel te verkrijgen [subjectief 

element]. 

Deze misbruikdefinitie bevat, net zoals de misbruiktest in het arrest “Emsland-Stärke” een 

gelijkaardige objectieve en een subjectieve component die cumulatief moeten vervuld zijn. 

Subjectief in de zin dat de belastingplichtige de bedoeling heeft om een belastingvoordeel te 

claimen die hij door het gemeenschaprecht kan verkrijgen. Objectief in de zin dat hij daarbij 

handelt in strijd met de doelstelling van de bepaling die hij omzeilt of waaruit hij voordeel wil 

halen. De vervulling van beide elementen moeten cumulatief bewezen worden door de 

Administratie, aan de hand van objectieve omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld het artificiële 

karakter van de verrichting.  

180. Zoals hiervoor430 reeds is besproken, schrapte de wetgever als reactie op deze 

rechtspraak de antimisbruikbepaling uit art. 59, §3 W.BTW, die een gelijkaardige bepaling als art. 

344, §1 WIB bevatte.431 In de plaats kwam de bepaling uit art. 1, §10 W.BTW, die het begrip 

misbruik uit het “Halifax”-arrest in het BTW-Wetboek incorporeerde en zo de 

antimisbruikbepaling in overeenstemming bracht met de Europese misbruikleer.432   

181. Het Hof van Justitie is echter weinig consistent in de invulling van het subjectief criterium. 

Twee jaar na het “Halifax”-arrest bevestigt het Hof van Justitie zijn definitie in het “Part Service”-

                                                                    
428 HvJ 29 april 2004 (Gemeente Leusden en Holin Groep), C-487/01, § 76 en 79. 
429 HvJ 21 februari 2006 (Halifax plc e.a./ Commissioners of Customs & Excise), C-255/02. 
430 Deel 2, Hoofdstuk IV. 
431 Art. 18 Programmawet 20 juli 2006, B.S. 28 juli 2006 
432 Circ. AFZ 2006-0604 van 24 augustus 2006, www.fisconet.be.  
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arrest en bepaalt hierbij uitdrukkelijk dat het behalen van een btw-voordeel het wezenlijke doel 

van de belastingplichtige moet zijn.433 Drie maanden later beslist het Hof echter in omgekeerde 

zin, waar het stelt dat het verkrijgen van btw-voordelen het enige doel van de belastingplichtige 

moet uitmaken.434  

2.2 Misbruik en directe belastingen: volstrekt kunstmatige constructies  

182. In tegenstelling tot de BTW-wetgeving zijn de directe belastingen, buiten de domeinen 

geregeld door de fiscale richtlijnen, nog niet geharmoniseerd tussen de verschillende lidstaten.435 

Deze niet-geharmoniseerde domeinen geven aan de belastingplichtige de ruimte om aan “tax 

jurisdiction shopping” te doen. Dit ligt voor wanneer de onderdaan gebruik maakt van de 

verdragsvrijheden om op die manier het meest gunstige fiscaal regime te verkrijgen. Of met 

andere woorden, gebruik maakt van het Unierecht om zich van zijn nationale wetgeving te 

onttrekken, en te genieten van de wetgeving uit een andere lidstaat. Zoals hiervoor reeds 

aangegeven, is deze praktijk in beginsel toegelaten door het Hof van Justitie.436  

183. Zes maanden na het “Halifax”-arrest heeft Hof van Justitie de mogelijkheid gehad om zich 

uit te spreken over misbruik van het gemeenschapsrecht in het kader van de directe belastingen, 

naar aanleiding van het “Cadbury Schweppes”-arrest.437 Het Hof gaat hier uit van een 

restrictievere opvatting dan in het kader van de BTW, maar formuleert een uitzondering voor 

volstrekt kunstmatige constructies. Hierbij stelt het dat de toegang tot het gemeenschapsrecht 

mag worden ontzegd aan een onderdaan, die de normaal verschuldigde belasting op het nationaal 

grondgebied wil ontwijken, wanneer hij gebruik maakt van “volstrekt kunstmatige constructies die 

geen verband houden met de economische realiteit en bedoeld zijn de belasting te ontwijken die 

normaal verschuldigd is over winsten uit activiteiten op het nationale grondgebied.”438 (eigen 

onderlijning)  

Het arrest handelt over het gebruik van de vrijheid van vestiging om op die manier aan een lager 

belastingtarief onderworpen te zijn. In het kader van deze verrichting oordeelt het Hof van Justitie 

dat er sprake is van een fictieve vestiging wanneer deze “geen enkele daadwerkelijke economische 

activiteit verricht op het grondgebied van de Lidstaat van ontvangst.”439  

                                                                    
433 HvJ 21 februari 2008 (Part Service), C-425/06. 
434 HvJ 2 mei 2008 (Ampliscientifica), C-162/07.  
435 Het fiscaal recht is op bepaalde gebieden reeds geharmoniseerd door onder meer de Btw-Richtlijn, de 
Fusierichtlijn, de Moeder-Dochterrichtlijn, de Intrest & Royaltyrichtlijn en de Spaarrenterichtlijn.  
436 HvJ 11 december 2003 (Barbier), C-364/01; HvJ 21 februari 2006 (Halifax plc e.a./ Commissioners of 
Customs & Excise), C-255/02. 
437 HvJ 12 september 2006 (Cadbury Schweppes), C-196/04. 
438 HvJ 12 september 2006 (Cadbury Schweppes), C-196/04, §55. 
439 HvJ 12 september 2006 (Cadbury Schweppes), C-196/04, § 68. 
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Deze misbruikdefinitie die zich richt naar de inkomstenbelastingen, bevat net zoals in het arrest 

“Emsland-Stärke” en het “Halifax”-arrest een objectieve en een subjectieve component. Het 

objectief element, is vervuld wanneer de economische objectieven die aan de basis van de 

betrokken grondvrijheid liggen, niet zijn nageleefd, of met andere woorden geen verband houden 

met de economische werkelijkheid.440 Het subjectief element, bestaande uit de doelstelling van de 

belastingplichtige bij de verrichting, is aanwezig wanneer de belastingplichtige de uitsluitende 

bedoeling heeft om belastingen te ontwijken. De onderdaan dient dus, wanneer hij gebruik maakt 

van zijn vrijheid van vestiging met de bedoeling van een gunstiger fiscaal regime te genieten, een 

daadwerkelijke uitoefening van een economische activiteit hieraan te verbinden.441 Wanneer dit 

niet het geval is, maakt de onderdaan misbruik van het Unierecht, waardoor hem de toegang tot 

het Unierecht zal worden ontzegd.  

In latere arresten heeft het Hof van Justitie dit misbruik op het gebied van de directe belastingen 

geformuleerd als “het opzetten van een volledig kunstmatige constructie die geen economische 

werkelijkheid weerspiegelt en waarvan het enige opzet is een onterecht belastingvoordeel te 

bekomen.”442 (eigen onderlijning)  

184. Net zoals in de BTW-zaken is het Hof in het kader van de inkomstenbelastingen niet 

eenduidig over de invulling van de subjectieve component van het misbruik. Over het algemeen443 

vereist het Hof echter dat de belastingontwijking het enige doel van de belastingplichtige moet 

zijn. Slechts uitzonderlijk444 aanvaardt het Hof de aanwezigheid van misbruik wanneer de 

“voornaamste” beweegreden van de onderdaan erin bestaat om belastingen te ontwijken. 

2.3 Opmerking: overkoepelend misbruikconcept 

185. Net zoals de nationale antimisbruikbepalingen, wil het Hof van Justitie met de 

misbruikleer de ongeoorloofde belastingontwijking tegengaan.445 In dit kader worden de 

verdragsvrijheden aangewend om te profiteren van een voordeligere fiscale wetgeving in een 

andere lidstaat. Deze vrije keuze van de minst belaste weg op Europees vlak is perfect toegelaten 

wanneer de inwoner/belastingplichtige de onderliggende doelstellingen van de verdragsvrijheid 

                                                                    
440 HvJ 12 september 2006 (Cadbury Schweppes), C-196/04, §67-68. 
441 HvJ 12 september 2006 (Cadbury Schweppes), C-196/04, §54. 
442 HvJ 17 september 2009 (Glaxo Wellcome GmbH & Co), C-182/08, § 99-102; HvJ 9 juli 2009 
(Commissie/Spanje), C-397/09; HvJ 18 juni 2009 (Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy), C-3030/07, § 63-
64; HvJ 4 december 2008 (Jobra), C-330/07, § 35. 
443 HvJ 12 september 2006 (Cadbury Schweppes), C-196/04, §63; HvJ 5 juli 2007 (Kofoed), C-321/05, §38; 
HvJ 4 december 2008 (Jobra), C-330/07, §35; HvJ 9 juli 2009 (Commissie/Spanje), C-397/07, §31; HvJ 21 
januari 2010 (Société de Gestion Industrielle), C-311/08, §68. 
444 HvJ 13 maart 2007 (Thin Cap Glo), C-524/04, § 77, 81, 82 en 92 waar het Hof een gemengd gebruik maakt 
van de hoofdzakelijkheids- en de exclusiviteitstoets. 
445 A. PEETERS, “De vrije keuze van de minst belaste weg bekeken vanuit Europeesrechtelijk perspectief”, A.F.T. 
2011, p. 14. 
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respecteert. Als de belastingontwijking met andere woorden kadert in een normale 

handelstransactie, zal de misbruikleer er geen impact op kunnen hebben. Indien het gebruik van 

de verdragsvrijheden daarentegen louter gericht is op het ontwijken van belastingen, is er sprake 

van misbruik van het Unierecht, wat verboden is. Het gevolg hiervan is dat de onderdaan het 

gebruik van de verdragsvrijheden of het gemeenschaprecht, ontzegd zal worden. 

186. Beide misbruikdefinities, gecreëerd door het Hof van Justitie in het fiscaal domein, zijn 

geenszins gelijklopend. Het objectief bestanddeel op BTW-vlak is vervuld wanneer “de betrokken 

transacties, […], ertoe leiden dat in strijd met het doel van deze bepalingen een belastingvoordeel 

wordt toegekend”.446 Wanneer de belastingplichtige daarentegen een voordeel in het kader van de 

directe belastingen beoogt, is dit bestanddeel vervuld indien er een “volstrekt kunstmatige 

constructies [voorligt] die geen verband houden met de economische realiteit”.447 Niettegenstaande 

dit verschillend uitgangspunt, kan uit de verdere rechtspraak van het Hof van Justitie448 wel de 

bedoeling worden afgeleid om één overkoepelend misbruikconcept te creëren, die toepassing 

vindt in het kader van de BTW en de directe belastingen.449  

AFDELING 2 INVLOED VAN DE EUROPESE MISBRUIKLEER OP 

DE NATIONALE ANTIMISBRUIKBEPALINGEN 

1. TOEPASSING VAN DE ANTIMISBRUIKBEPALINGEN IN 

GRENSOVERSCHRIJDENDE CONTEXT 

187. Wanneer de antimisbruikbepalingen van toepassing zijn op grensoverschrijdende 

verrichtingen belemmeren ze de belastingplichtige in de uitoefening van zijn verdragsvrijheden. 

Dit zorgt ervoor dat de antimisbruikbepalingen in feite strijdig zijn met het EG-verdrag. Toch is 

het vaste rechtspraak van het Hof van Justitie dat “een lidstaat stellig maatregelen kan treffen die 

tot doel hebben te verhinderen, dat sommige van zijn onderdanen van de krachtens het Verdrag 

geschapen mogelijkheden profiteren, om zich op onaanvaardbare wijze aan hun nationale wetgeving 

te onttrekken, en dat de justitiabelen zich met het oog op misbruik of bedrog op het 

gemeenschapsrecht kunnen beroepen.”450 Het Hof voegt hier echter steevast een beperking aan toe 

                                                                    
446 HvJ 21 februari 2006 (Halifax plc e.a./ Commissioners of Customs & Excise), C-255/02. 
447 HvJ 12 september 2006 (Cadbury Schweppes), C-196/04. 
448 HvJ 22 mei 2008 (Ampliscientifica), C-162/07, §27-29 verwijst naar de misbruikconcepten uit de directe 
belastingen (Cadbury Schweppes) en de indirecte belastingen (Halifax) om een misbruik in de BTW aan te 
tonen. 
449 B. KIEKEBELD, “Anti-abuse in the field of taxation: Is there one overall concept” in EC Tax Review 2009, nr. 4, 
p. 144-145. 
450 O.a. HvJ 3 december 1974 (Van Binsbergen), C-33/74; HvJ 7 februari 1979 (Knoors), C-115/78; HvJ 10 
januari 1985 (Leclerc e.a.), C-229/83; HvJ 21 juni 1988 (Lair), C-39/86; HvJ 3 oktober 1990 (Bouchoucha), C-
61/89; HvJ 3 februari 1993 (Veronica Omroep Organisatie), C-148/91; HvJ 5 oktober 1994, (TV10) C-23/93; 
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door te stellen dat “de toepassing van een dergelijke nationale regel geen afbreuk [mag] doen aan de 

volle werking en de eenvormige toepassing van de gemeenschapsbepalingen in de lidstaten.” (eigen 

onderlijning)  

1.1 Proportionele belemmering 

188. Wanneer een antimisbruikbepaling geen afbreuk doet aan het gemeenschapsrecht en dus 

een gerechtvaardige belemmering van de verdragsvrijheden inhoudt heeft het Hof van Justitie 

bepaald in het arrest “Cassis de Dijon”.451 Antimisbruikbepalingen kunnen toepassing vinden op 

grensoverschrijdende verrichtingen wanneer ze (1) zonder discriminatie worden toegepast, (2) 

hun rechtvaardiging vinden in dwingende redenen van algemeen belang, (3) geschikt zijn om de 

verwezenlijking van het nagestreefde doel te waarborgen en (4) niet verder gaan dan voor het 

bereiken van het doel noodzakelijk is.  

Het Hof heeft deze rechtvaardiging voor de eerste maal verduidelijkt in het “ICI”-arrest. Het 

bepaalde dat een discriminerende of belemmerende nationale maatregel, die tot doel heeft 

belastingontwijking te voorkomen, gerechtvaardigd is op voorwaarde dat “de maatregel specifiek 

tot doel heeft om volstrekt kunstmatige constructies te voorkomen die opgezet zijn om de nationale 

belastingwet te ontwijken”452 (eigen onderlijning). Het Hof heeft deze rechtspraak hierna nog 

verschillende malen bevestigd.453  

De concrete invulling van deze rechtvaardiging, en meer bepaald van het begrip “volstrekt 

kunstmatige constructies” gebeurde pas in 2006 naar aanleiding van het “Cadbury Schweppes”-

arrest.454 Het Hof bepaalde hier dat: “een beperking van de vrijheid van vestiging slechts door de 

strijd tegen misbruiken [kan] worden gerechtvaardigd, wanneer zij specifiek tot doel heeft, 

gedragingen te verhinderen die erin bestaan, volstrekt kunstmatige constructies op te zetten die 

geen verband houden met de economische realiteit en bedoeld zijn om belastingen te ontwijken die 

normaal verschuldigd is over winsten uit activiteiten op het nationale grondgebied”455 (eigen 

onderlijning). Het volstrekt kunstmatig karakter van een constructie is dus aanwezig wanneer 

deze geen verband houdt met een economische realiteit.  

Praktisch betekent dit dat de nationale antimisbruikbaplingen in overeenstemming zijn met de 

Europese misbruikleer wanneer ze (1) een beoordeling van geval tot geval toelaat, en (2) de feiten 

                                                                                                                                                                                                    
HvJ 2 mei 1996 (Paletta), C-206/94; HvJ 12 mei 1998 (Kefalas), C-367/96, rn. 22; HvJ 9 maart 1999 
(Centros), C-212/97, rn. 24. 
451 HvJ 20 februari 1979 (Cassis de Dijon), nr. 120/78. 
452 HvJ 16 juli 1998 (ICI), C-264/98, rn. 26. 
453 HvJ 21 november 2002 (X en Y), C-436/00; HvJ 12 december 2002 (Lankhorst-Hohorst), C-324/00; HvJ 
11 maart 2004 (Lasteyrie du Saillant), C-9/02. 
454 Zie surpa rn. HvJ 12 september 2006 (Cadbury Schweppes), C-196/04. 
455 HvJ 12 september 2006 (Cadbury Schweppes), C-196/04, § 55. 
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en de nagestreefde doelstellingen (objectief element), en het ontwijkingsmotief (subjectief 

element) in aanmerking neemt.  

1.2 toetsing van art. 344, §1 WIB 

189. Uit bovenstaande rechtspraak volgt de conclusie dat nationale antimisbruikbepalingen 

slechts toepassing kunnen vinden op grensoverschrijdende verrichtingen, wanneer ze aan de 

voorwaarden gesteld door het Hof van Justitie voldoen. Ze mogen met andere woorden enkel een 

proportionele belemmering van de verdragsvrijheden inhouden456. Dit betekent dat ze moeten 

ontworpen zijn om het misbruik zoals gedefinieerd door het Hof van Justitie te vatten. Dat is het 

geval wanneer ze “volstrekt kunstmatige constructies”457 uitschakelen, hetgeen voorligt wanneer 

ze de misbruiktest uit het arrest “Cadbury Schweppes” behelzen. Dit vereist een misbruiktest aan 

de hand van een objectief en een subjectief element. Andere criteria, die onverenigbaar zijn met 

de misbruikleer, mogen niet gehanteerd worden.  

190. Opdat de Belgische antimisbruikbepalingen in de inkomstenbelastingen, successierechten 

en registratierechten458 toepassing kunnen vinden op een belastingplichtige die zich met een 

ontwijkingsmotief beroept op zijn verdragsvrijheden, zullen zij de toets met het Europees 

misbruikconcept moeten doorstaan.459 Bij een eerste vergelijking van de nationale 

antimisbruikbepalingen met de Europeesrechtelijke vereisten is onmiddellijk duidelijk dat onze 

bepalingen incompatibel waren met de Europese misbruikleer.  

Wanneer het kernbegrip van de nationale antimisbruikbepalingen onder de loep wordt genomen, 

de niet-tegenstelbaarheid van een “juridische kwalificatie”, blijkt reeds een eerste tegenstelling 

met het Europese misbruik. De uitoefening van een verdragsvrijheid is een feitelijkheid, waardoor 

het aanknopingspunt van de antimisbruikbepaling bestaande uit een “juridische kwalificatie” niet 

terug te vinden is in het gebruik van een verdragsvrijheid.460  

Daarnaast vereist een misbruik in Europese zin steeds een zekere kunstmatigheid, zowel in de 

objectieve als in de subjectieve component. Dit element is niet aanwezig in de nationale 

antimisbruikbepalingen, wat tot gevolg kan hebben dat een belastingontwijkende rechtshandeling 

volgens het nationaal recht ongeoorloofd is, terwijl de handeling door het Europees recht 

                                                                    
456 L. DE BROE en A. BELLENS, “Bespreking van de rechtspraak van Belgische hoven en het Hof van Justitie 
inzake veinzing en fiscale anti-misbruikbepalingen” in Themis 2008-2009, p. 19. 
457 HvJ 16 juli 1998 (ICI), C-264/98, rn. 26 ; HvJ 21 november 2002 (X en Y), C-436/00; HvJ 12 december 
2002 (Lankhorst-Hohorst), C-324/00; HvJ 11 maart 2004 (Lasteyrie du Saillant), C-9/02; HvJ 12 september 
2006 (Cadbury Schweppes), C-196/04, § 55. 
458 De antimisbruikbepaling in de BTW is reeds conform de Europese misbruikleer. 
459 F. VANISTENDAEL, “De weerslag van recente arresten van het Europees Hof van Justitie op het Belgisch 
belastingrecht” in A. ANDRÉ, Recht in beweging, Antwerpen, Maklu, 2007, p. 78 e.v. 
460 P. FAES, Rechtsmisbruik in fiscale zaken: Artikel 344, §1 WIB – 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, p. 149. 
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geenszins verboden is.461 De centrale notie “volstrekt kunstmatige constructies” vormt voor de 

nationale bepalingen aan de ene kant een minimumnorm, maar andere kant tevens een 

maximumnorm. Het is niet toegelaten dat de nationale bepalingen een ruimere draagwijdte heeft 

en sneller tot misbruik besluit dan de Europese leer.  

2. TOEPASSING VAN DE EUROPESE MISBRUIKLEER IN ZUIVER INTERNE 

CONTEXT  

191. Een harmonisatie van de directe belastingen is doorgevoerd door onder andere de 

Fusierichtlijn462, de Moeder-Dochterrichtlijn463, de Intrest & Royaltyrichtlijn464.465 In de BTW is de 

BTW-richtlijn466 hiervoor verantwoordelijk. Deze richtlijnen bevatten telkenmale een eigen 

antimisbruikbepaling voor het specifieke, door de richtlijn gereguleerde domein.467 Voorliggende 

antimisbruikbepalingen kunnen worden opgedeeld in twee categorieën, de interne en de externe. 

De interne bepalingen beogen het misbruik, verwezenlijkt door een excessief beroep op het fiscaal 

regime voorzien in de richtlijn. De externe daarentegen, verwijzen naar de 

antimisbruikbepalingen uit het nationale recht van de lidstaten. Om de rechtstreekse invloed van 

de Europese misbruikleer in de nationale rechtsorde aan te tonen focussen we ons hier enkel op 

de interne antimisbruikbepalingen.  

192. De interne antimisbruikbepalingen voorzien in een uitsluiting van het Unierecht voor 

transacties die niet kaderen in een normale handelsverrichting, maar uitsluitend bedoeld zijn om 

de voordelen verbonden aan het Unierecht te verkrijgen.468 Een voorbeeld van een interne 

antimisbruikbepaling is art. 11, lid 1, a van de Fusierichtlijn die als volgt luidt: “De lidstaten 

kunnen weigeren de bepalingen van de titels II, III, IV en IV ter geheel of gedeeltelijk toe te passen of 

het voordeel ervan geheel of gedeeltelijk teniet doen, indien blijkt dat de fusie (…) als hoofddoel of 

een der hoofddoelen belastingfraude of belastingontwijking heeft.” 

 

                                                                    
461 P. FAES, Rechtsmisbruik in fiscale zaken: Artikel 344, §1 WIB – 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, p. 149. 
462 Richtl.Raad 90/434/EEG van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, 
splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot 
vennootschappen uit verschillende lidstaten.  
463 Richtl.Raad 90/435/EEG van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor 
moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten.  
464 Richtl.Raad 2003/49/EG van 3 juni 2003 betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake 
uitkeringen van interest en royalty’s tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten.  
465 Volledigheidshalve heeft de Spaartegoedenrichtlijn de directe belastingen tevens geharmoniseerd: 
Richtl.Raad 2003/48/EG van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de 
vorm van rentebetaling. Deze is hier echter niet relevant, gezien de richtlijn geen antimisbruikbepaling bevat. 
466 Richtl.Raad 2006/112/EG van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijk stelsel van 
belasting over de toegevoegde waarde.  
467 Art. 11, lid 1, a Fusierichtlijn; art. 1, lid 2 en art. 3, lid 2 Moeder-Dochterrichtlijn; art. 5, lid 2 Intrest- en 
royaltyrichtlijn; art. 394-395 BTW-richtlijn. 
468 HvJ 10 november 2011 (Foggia), C-126/10, §50. 
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193. Een richtlijn moet niet letterlijk in de nationale wetgeving worden opgenomen, maar is 

slechts verbindend voor het te bereiken resultaat in de lidstaten. Niettegenstaande dit 

resultaatgericht uitgangspunt, stelt de rechtspraak van het Hof van Justitie469 en het Hof van 

Cassatie470 toch een richtlijnconforme interpretatie voorop. Toegepast op de 

antimisbruikbepalingen uit de fiscale richtlijnen impliceert dit telkens een toepassing van de 

Europese misbruikleer. Bijgevolg wordt de toepassing van de nationale antimisbruikbepaling in 

de materie gereguleerd door deze richtlijnen, volledig uitgehold.471   

Deze invloed is tevens bevestigd door de rechtspraak van het Hof van Justitie. Het Hof oordeelde 

hier de eerste maal over in het arrest “Leur-Bloem”472, waar een misbruik van de Fusierichtlijn 

voorlag. De beslissing luidde onder meer dat “een algemeen geformuleerde ontgaansbepaling niet 

aanvaardbaar [is] indien daardoor ook gevallen zouden kunnen worden getroffen waar het 

ontwijken van belasting [in Europese zin] niet aan de orde is”. Dit is door het Hof nog meermaals 

bevestigd473, en impliceert dus met andere woorden dat de nationale antimisbruikbepalingen 

geen invloed kunnen uitoefenen op de gebieden die gereguleerd zijn door de richtlijnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
469 HvJ 17 oktober 1996 (Denkavit), C-170/05. 
470 Cass. 13 december 2007, nr. F.06.0065.N, www.cass.be.  
471 M. DELANOTE, “Belastingontduiking en belastingontwijking: het Belgische anti-misbruikconcept in 
Europees perspectief”, T.F.R. 2004, p. 725-726. 
472 HvJ 17 juli 1997 (Leur-Bloem), C-28/95. 
473 HvJ 11 december 2008 (AT), C-286/07; HvJ 5 juli 2007 (Kofoed), C-321/05. 



105 
 

HOOFDSTUK VII         
      CONCLUSIE: DE ANTIMISBRUIKBEPALINGEN MISTEN                          

HUN DOEL 

194. De bedoeling van de wetgever bij de introductie van art. 344, §1 WIB bestond erin de 

Administratie een wapen te geven tegen verregaande, agressieve belastingontwijkende 

handelingen van de belastingplichtige. Vóór de introductie kon de Administratie enkel iets 

beginnen tegen een belastingontwijkend mechanisme van de belastingplichtige, wanneer deze 

ofwel een wettelijke bepaling had geschonden, ofwel niet alle gevolgen van zijn handeling had 

aanvaard. Deze kon met andere woorden enkel optreden wanneer er fiscale fraude of 

belastingontduiking voorlag. Hierdoor kwam het vaak voor dat de juridische vormgeving van de 

belastingplichtige dermate artificieel en abnormaal was, dat ze strijdig was met de geest van de 

wetgeving en de keuze dus enkel was ingegeven door fiscale overwegingen. Met de introductie 

van de antimisbruikbepaling uit art. 344, §1 WIB, en vervolgens in de andere wetboeken, wou de 

wetgever hier een einde aan stellen.  

Is de wetgever in zijn opzet geslaagd? Nee!  

Zoals hiervoor reeds werd aangeduid is de inefficiëntie van de antimisbruikbepaling in eerste 

instantie te wijten aan de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Door de vereiste dat de 

Administratie een juridische kwalificatie in de plaats stelde van de oorspronkelijke, die daarboven 

gelijksoortige rechtsgevolgen moest hebben, maakte de herkwalificatie-taak van de Administratie 

tot een onmogelijke opdracht. In eerste instantie is het zo goed als ondenkelijk dat een verrichting 

die tot stand is gekomen door één akte op meerdere wijzen kan worden gekwalificeerd. Daarnaast 

is dit, wanneer er meerdere akten voorliggen tevens geen eenvoudige taak. Kortom, wanneer een 

agressieve vorm van belastingontwijking voorligt, is het voor de Administratie zo goed als 

onmogelijk om de akte te herkwalificeren op een manier die soortgelijke rechtsgevolgen als de 

oorspronkelijke kwalificatie voortbrengt.  

Daarboven zorgde de graduele totstandkoming en verzelfstandiging van een Europese 

misbruikleer ervoor dat de antimisbruikbepalingen geen toepassing konden vinden op 

grensoverschrijdende situaties.  

Naast deze inefficiënties gecreëerd door de rechtspraak, waren de bepalingen reeds van in het 

begin nauwelijks toepasbaar in het kader van de registratie- en successierechten. Deze uitsluiting 

van privéverrichtingen uit het toepassingsgebied zorgde ervoor dat elke toepassing van de 

antimisbruikbepaling uit de successierechten uit den boze was, en deze uit de registratierechten 
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slechts uitermate gering was. Bovenop dit alles komen dan nog de overvloedige discussies over de 

grondwettigheid van de bepalingen.  

195. Concluderend staat het als een paal boven water dat de antimisbruikbepalingen 

onwerkzaam waren voor de Administratie bij haar strijd tegen de minst belaste weg. Zij  

reageerde hierop door een criminalisering van de ongeoorloofde belastingontwijking die zij niet 

kon aanpakken door de inefficiënte antimisbruikbepalingen. De Administratie deinsde er de 

laatste jaren niet voor terug om een strafklacht in te dienen tegen de belastingplichtige en zijn 

adviseur wanneer zij merkte dat deze door middel van “hoogtechnologische spitsvondige fiscale 

mechanismen” op grote schaal belastingen ontweken.474   

Dit alles leidde ertoe dat de praktische toepassing van de antimisbruikbepalingen aan het 

vriespunt zat. De Administratie stond even ver in haar strijd tegen de vrije keuze van de minst 

belaste weg als voor ze de hulp van de wetgever had ingeroepen. De enige reële grenzen aan de 

vrijheid van de belastingplichtige, bestonden uiteindelijk uit het verbod van simulatie, overtreding 

van de fiscale wetgeving en niet-fiscale wetten van openbare orde, en de specifieke 

antimisbruikbepalingen.  

Een herziening drong zich op!!    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                    
474 L. VANHEESWIJCK, “De criminalisering van de strijd tegen de fiscale planning”, T.F.R. 2005, p. 467; J. VAN 

DIJCK, “Dertig jaar fiscoloog: tijd voor een weldoordachte decriminalisering?”, Fiscoloog 2009, nr. 1181, p. 1. 
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DEEL III  

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE 

ANTIMISBRUIKBEPALINGEN 

196. Zoals in deel twee uitvoerig besproken mistten de antimisbruikbepalingen hun doel, 

bleken ze inefficiënt en was een herziening onoverkomelijk. Deze herziening kwam er ook. Vijf 

maanden nadat regering Di Rupo aan zijn ambtstermijn begon475, was reeds een nieuwe 

antimisbruikbepaling gestemd in het parlement en van toepassing op de fiscale rechtspraktijk. Of 

deze nieuwe bepaling tegemoet komt aan alle gebreken van de vorige versie, valt nog af te 

wachten. Alvast is de discussie over de grondwettigheid van de bepaling niet verdwenen uit de 

fiscale rechtsleer. Hier heersen opnieuw verdeelde meningen over de verenigbaarheid van de 

bepaling met het grondwettelijk legaliteitsbeginsel.  

Dit derde deel geeft een schets van deze gewijzigde antimisbruikbepaling. In dit licht verduidelijkt 

hoofdstuk één de totstandkoming, wat niet onoverkomelijk was gezien een nieuw wetsartikel vier 

maanden na het regeerakkoord al in werking was. Vervolgens geeft hoofdstuk twee een beeld van 

de uiteindelijke wettekst en de toepassingsvoorwaarden, waaruit duidelijk de essentiële 

wijzigingen met de vorige versie aan de oppervlakte komen. Hierna behandelt hoofdstuk drie de 

discussie over de grondwettigheid van de bepaling, die grotendeels gelijklopend is aan de vorige 

versie. Uiteindelijk wordt dit werkstuk afgesloten met een overzicht van de keuze van de minst 

belaste weg sinds de uitdrukkelijke erkenning door het Brepolsarrest tot nu, die aanleiding geeft 

tot de vraag die vatbaar is voor uitvoerige discussies: is er nog een vrije keuze van de minst 

belaste weg? 

 

 

 

 

 

                                                                    
475 Op 6 december 2011 heeft regering Di Rupo zijn eed afgelegd. 
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HOOFDSTUK I TOTSTANDKOMING 

AFDELING 1 DE AANBEVELINGEN VAN DE PARLEMENTAIRE 

ONDERZOEKSCOMMISSIE FRAUDE 

197. Op 10 april 2008 keurde de voltallige Kamer van Volksvertegenwoordigers de oprichting 

van een parlementaire onderzoekscommissie naar de grote fiscale fraude goed.476 Deze commissie 

kreeg drie taken opgelegd, (1) de grote financiële en fiscale dossiers van de afgelopen 15 jaar 

onderzoeken, (2) nagaan wat de oorzaken zijn van het systematisch mislukken van die dossiers en 

(3) remedies aangeven voor deze problemen.477 Op 9 mei 2009 bracht de commissie een verslag 

uit met aanbevelingen om de fiscale fraude beter te bestrijden. Onder de hoofding “Beleid inzake 

bestrijding van de fiscale fraude” deed de Commissie de vaststelling dat “de wetgeving thans een 

aantal specifieke en deelmaatregelen tegen misbruiken [omvat] waarvan de toepassing niet altijd 

vlot verloopt. Om te verhinderen dat gevallen van kennelijk misbruik als een keuze van de minst 

belaste weg worden beschouwd, moeten de antimisbruikregels worden aangescherpt en moet een 

algemene maatregel worden ingevoerd van misbruik van recht in fiscale aangelegenheden. In dat 

opzicht zou artikel 344 van het WIB 1992 moeten herwerkt worden”.478  (eigen onderlijning) 

Op basis van deze vaststelling heeft de Commissie volgende aanbevelingen geformuleerd:  

“31. In het licht van de Europese wetgeving uitmaken of de nood bestaat onze 

antimisbruikregels te verstrengen, en in de wetgeving een algemene antimisbruikmaatregel 

opnemen die het misbruik van recht in fiscale aangelegenheden erkent (artikel 344 van het 

WIB 1992), zonder dat die maatregel voor rechtsonzekerheid zorgt; 

32. De toepassing van onze antimisbruikregels vergemakkelijken in het licht van de praktijk 

van de buurlanden; 

99. De CFC- en FIF-regels ten uitvoer leggen met naleving van de arresten van het Hof van 

Justitie”.479 

Opmerkelijk aan het verslag van de commissie is de formulering van bovenstaande vaststelling en 

aanbevelingen onder de noemer “Beleid inzake de bestrijding van fiscale fraude”. Gelet op de 

                                                                    
476 Kamer van Volksvertegenwoordigers 10 april 2008 – CRIV 52 PLEN 032, p. 57. 
477 S. VAN HECKE, “Onderzoekscommissie fiscale fraude als mijlpaal?”, samenleving en politiek 2010, nr. 10, p. 
10-15. 
478 Parlementair onderzoek naar de grote fiscale fraude-dossiers van 7 mei 2009, Parl. St. Kamer 2008-2009, 
nr. 0034/4, p. 241. 
479 Parlementair onderzoek naar de grote fiscale fraude-dossiers van 7 mei 2009, Parl. St. Kamer 2008-2009, 
nr. 0034/4, p. 241 en 269. 



109 
 

inhoud van de aanbevelingen lijkt het dat de commissie veeleer de ongeoorloofde 

belastingontwijking voor ogen heeft.480  

De commissie kwam tot dezelfde vaststelling als hiervoor onder deel twee geformuleerd. Primo 

kan de algemene antimisbruikbepaling geen efficiënte toepassing vinden door de cassatiearresten 

van 4 november 2005 en 22 november 2007. Secundo is de rechtspraak vaak verplicht om 

nodeloos toe te kijken hoe ze bepaalde verregaande interpretaties van de keuze van de minst 

belaste weg niet kan bestrijden, omdat het onmogelijk is een toepassingsvoorwaarde van de 

antimisbruikbepaling te vervullen. Tertio kunnen de bepalingen geen toepassing vinden op 

grensoverschrijdende verrichtingen door de creatie van een Europese misbruikleer door het Hof 

van Justitie. Op basis van deze vaststellingen kwam de commissie tot het besluit dat een 

herziening van de antimisbruikbepalingen zich opdrong.481   

AFDELING 2 WERKGROEP FISCALE FRAUDE  

198. Als reactie op de aanbevelingen van de commissie richtte de staatssecretaris voor de 

strijd tegen fiscale fraude Clerfayt, een werkgroep op. Deze bestond uit vier experten, prof. 

Afschrift, mr. Dubois, prof. Haelterman en prof. Malherbe. Hun taak bestond erin de aanbevelingen 

van de commissie nader te onderzoeken. 

De conclusies van de werkgroep over de bovenstaande aanbevelingen luidden als volgt: 

“wat de aanbeveling betreft inzake het fraudebestrijdingsbeleid en de rol van de 

antimisbruikregel in dat kader, reikt de werkgroep aan de Commissie een studie en analyse 

aan wat de toepassing van een dergelijke regel betreft, met rechtsvergelijkende elementen 

en een correcte situering van de antimisbruikregel. De werkgroep moet tevens vaststellen 

dat daar waar de Onderzoekscommissie zelf deze problematiek op een omzichtige (weze het 

enigszins ambigue) wijze benadert, verschillende van de vertegenwoordigers van de 

fraudebestrijdende overheden in hun tussenkomsten voor de Commissie het principe van het 

'recht de minst belaste weg te bewandelen' op een verrassende wijze in vraag stellen en het 

onderscheid tussen geoorloofde planning en belastingfraude op een niet wetsconforme wijze 

invullen”482 

Deze conclusies gaven aanleiding tot diverse punten van kritiek in de rechtsleer. Reden hiervoor 

was de negatieve ingesteldheid van de werkgroep tegenover de aanbevelingen van de 
                                                                    
480 V. DAUGINET, “De nieuwe antimisbruikbepaling van artikel 344, §1 WIB en artikel 18, §2 van het wetboek 
der registratie-, hypotheek- en griffierechten”, Het grote anti-rechtsmisbruik seminar Kluwer, 10 mei 2012, 
p. 3. 
481 V. DAUGINET, Ibid., p. 3. 
482 Actualisering van het Charter van de Belastingplichtige, 
http://tfrnet.larcier.be/html/9public/52009037101.pdf, p. 62. 



110 
 

commissie.483 De conclusie van de werkgroep over een herziening van de algemene 

antimisbruikbepaling leidde concreet tot volgende drie vaststellingen: (1) er is geen reden om art. 

344, §1 WIB te herschrijven, (2) onaanvaardbare belastingontwijking moet bestreden worden met 

specifieke antiontwijkingsmaatregelen en (3) het is geen goed idee om in België CFC- of FIF-regels 

in te voeren.484 

AFDELING 3 VOORSTEL PROF. LUC DE BROE  

199. In het licht van de aanbevelingen van de commissie en de conclusies hierover door de 

werkgroep, boog prof. DE BROE zich over de inefficiënte antimisbruikbepaling. Hij formuleerde 

een voorstel tot wijziging van art. 344, §1 WIB, die zoals verder zal blijken grotendeels door de 

regering is overgenomen.  

1. ELEMENTEN VAN BEHOUD UIT OUDE ART. 344, §1 WIB 

200. DE BROE wijst er in eerste instantie op dat niet alle elementen van het oude art. 344, §1 

WIB inefficiënt zijn en dus noodzakelijk veranderd moeten worden. Afgezien van de 

herkwalificatievereiste, kunnen de bouwstenen van de oude bepaling behouden blijven. Hij is de 

mening toegedaan dat de oorspronkelijke bepaling in beginsel de bedoeling had om misbruiken in 

de vorm van wetsontduiking te bestrijden. Deze doelstelling is echter niet gerealiseerd, omdat 

enkele randvoorwaarden hiervoor niet vervuld waren, waarop het Hof van Cassatie heeft 

gewezen.485 

In concreto komt dit erop neer dat de nieuwe bepaling, net als de oude (1) een bewijsmiddel moet 

blijven die de Administratie kan gebruiken in individuele gevallen, (2) de bewijslast van het fiscaal 

misbruik en de intentie van belastingontwijking in hoofde van de Administratie moet 

standhouden en (3) de belastingplichtige de mogelijkheid niet mag ontnomen worden om het 

tegenbewijs te leveren.  

 

 

                                                                    
483 D. VAN DER MAELEN, “Clerfayt organiseert verzet tegen aanbevelingen onderzoekscommissie fiscale fraude”, 
http://dirkvandermaelen.spa.openminds.be/2008/clerfayt-organiseert-verzet-tegen-aanbevelingen-
onderzoekscommissie-fiscale-fraude.html.  
(consultatie 30 juli 2012). 
484 V. DAUGINET, “De nieuwe antimisbruikbepaling van artikel 344, §1 WIB en artikel 18, §2 van het wetboek 
der registratie-, hypotheek- en griffierechten”, Het grote anti-rechtsmisbruik seminar Kluwer, 10 mei 2012, 
p. 4; L. DE BROE, “Forum. Fraudebestrijding en charter van de belastingplichtige: noodzakelijk een paradox?”, 
11 december 2009, http://tfrnet.larcier.be/html/9public/public_3.php, p. 20. 
485 Cass. 4 november 2005, nr. F.04.0056.F, www.cass.be; Cass. 22 november 2007, nr. F.06.0028.N, 
www.cass.be.  
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2. GEVISEERD FISCAAL MISBRUIK DOOR HET NIEUWE ART. 344, §1 WIB 

201. De nieuwe bepaling dient twee vormen van fiscaal misbruik te viseren. Niettegenstaande 

de grote contoverse hierover bij de vorige versie bepaalt DE BROE dat de bepaling in eerste 

instantie de fiscale wetsontduiking moet kunnen aanpakken. Daarnaast moet de 

antimisbruikbepaling een einde maken aan de praktijk waarbij de belastingplichtige zich door het 

hanteren van een bepaalde juridische vorm buiten of binnen het toepassingsgebied van een fiscale 

norm kan plaatsen. Hij argumenteert dat dit onaanvaardbaar is wegens de miskenning van het 

doel en de strekking van die norm.  

3. VOORGESTELDE WIJZIGINGEN  

Naast voorgaande elementen van behoud, plaats DE BROE vijf amendementen voorop. 

(1)De niet-tegenstelbaarheid moet betrekking hebben op de rechtshandeling, en niet op de 

kwalificatie. Hiermee geeft DE BROE gevolg aan de opmerkingen die de rechtsleer hierover 

formuleerde (zie supra rn. 153-154), en speelt hij in op de rechtspraak van het Hof van 

Cassatie (zie supra rn. 142). 

(2)In aansluiting met de misbruikdefinities van het Hof van Justitie moet de bepaling een 

gelijkaardige definitie vermelden. Vereist is dus dat ze een objectieve en een subjectieve 

component bevat, waarin de objectieve component bestaat uit een handelen in strijd met de 

doelstelling van het WIB of KB/WIB. Daarnaast dient de bepaling duidelijk te maken dat de 

bewijslast van het misbruik uit de definitie, door de Administratie geleverd moet worden.  

(3)De Administratie moet het bewijs leveren dat de juridische vormgeving door de 

belastingplichtige is gekozen om fiscale overwegingen. De belastingplichtige kan hiervan het 

tegenbewijs leveren door aan te tonen dat hij naast de fiscale redenen, ook “één of meer niet-

fiscale overwegingen” heeft. Dit heeft tot gevolg dat de sanctie uit art. 344, §1 WIB vereist dat 

de belastingplichtige zijn keuze alleen gebaseerd heeft op fiscale overwegingen. Deze 

exclusiviteitstoets is in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Justitie.  

(4)Het voorgaande tegenbewijs door de belastingplichtige is voldaan wanneer hij “andere dan 

fiscale motieven” kan voorleggen ter verantwoording van zijn keuze.  

(5)Het grootste struikelblok van de vorige versie, de herkwalificatie van de akte, vervangt DE 

BROE door een herdefiniëring van de misbruikhandeling. Deze herdefiniëring moet vooreerst 

in het artikel zelf vermeld zijn, en niet enkel in de voorbereidende werkzaamheden. Bovendien 

moet de Administratie de rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen, herdefiniëren 
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zodat een feitencomplex ontstaat die aansluit bij het doel en de strekking van de wettelijke 

bepaling die ontweken is. Dit kan leiden tot een vervanging van een rechtshandeling door een 

andere, of tot een eliminatie.486  

AFDELING 4 RECHTSVERGELIJKENDE ARGUMENTEN VOOR EEN 

WIJZIGING VAN ART. 344, §1 WIB 

202. De parlementaire onderzoekscommissie deed de aanbeveling om “de toepassing van onze 

antimisbruikregels te vergemakkelijken in het licht van de praktijk van de buurlanden”.487 Op basis 

hiervan heeft de werkgroep fiscale fraude een rechtsvergelijkende studie gedaan van de situatie in 

het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk. Deze studie leverde echter weinig constructieve 

elementen op, en steunde de werkgroep uiteindelijk in hun overtuiging dat er in België geen nood 

is aan een nieuwe antimisbruikbepaling.488 De uiteindelijke conclusie van deze vergelijking was 

dat de onderzochte landen, net als België, geen efficiënt werkende antimisbruikbepaling hadden. 

Voor de redactie van het nieuwe art. 344, §1 WIB kon de wetgever zich dus niet baseren op de 

antimisbruikbepalingen uit onze buurlanden.  

203. Argumenten voor een wijziging van art. 344, §1 WIB op zich kunnen daarentegen wel uit 

de rechtspraktijk van andere landen gehaald worden. Eerst en vooral is het opmerkzaam dat bijna 

elke OESO-lidstaat optreedt tegen een agressieve belastingontwijking en in zijn rechtsorde een 

algemene antimisbruikbepaling heeft opgenomen, of toch de intentie heeft om dit te doen.489 De 

enige uitzondering op dit algemeen verschijnsel is Luxemburg. Daarnaast is België niet het enige 

land die zijn algemene antimisbruikbepaling aan een grondige wijziging onderwerpt.490 Het 

opmerkelijke verschil aan de wijziging in België in tegenstelling tot andere landen, is dat andere 

landen een ruime onderzoekstermijn inlassen alvorens het artikel effectief te wijzigen.491 In België 

is daarentegen in het regeerakkoord van 1 december 2011 beslist om art. 344, §1 WIB te 

herschrijven. Vijf maanden later stond het gewijzigde artikel reeds in het Belgisch Staatsblad.492 

                                                                    
486 L. DE BROE, “Forum. Fraudebestrijding en charter van de belastingplichtige: noodzakelijk een paradox?”, 
11 december 2009, http://tfrnet.larcier.be/html/9public/public_3.php, 21-24. 
487 Parlementair onderzoek naar de grote fiscale fraude-dossiers van 7 mei 2009, Parl. St. Kamer 2008-2009, 
nr. 0034/4, p. 241, nr. 32. 
488 L. DE BROE, “Forum. Fraudebestrijding en charter van de belastingplichtige: noodzakelijk een paradox?”, 
11 december 2009, http://tfrnet.larcier.be/html/9public/public_3.php, p. 34. 
489 S. SIEFF, “L’évolution de l’abus de droit dans la juridsprudence communautaire », CMS Tax Connect, juli 
2009, www.cms-bfl.com.   
490 Het Verenigd Koninkrijk en India willen een algemene antimisbruikbepaling invoeren; Australië wil een 
wijziging aan hun algemene antimisbruikbepaling aanbrengen; Uiteenzetting Tom Janssens, Het grote anti-
rechtsmisbruik seminar Kluwer, 10 mei 2012. 
491 Het Verenigd Koninkrijk heeft in 2011 een studie gedaan over de vervanging van de Ramsay-doctrine in 
een algemene antimisbruikbepaling. De invoering ervan is voorzien tegen 2013; Uiteenzetting Tom JANSSENS, 
Het grote anti-rechtsmisbruik seminar Kluwer, 10 mei 2012. 
492 Art. 167 Programmawet van 29 maart 2012, (I), B.S. 6 april 2012. 
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Deze snelle wijziging is te wijten aan het regeerakkoord, die voor het begrotingsjaar 2012 voorziet 

in 720 miljoen euro opbrengsten uit fraudebestrijding. Deze opbrengsten moeten onder andere 

voortkomen uit een efficiënt werkende antimisbruikbepaling. Door de korte tijdspanne 

waarbinnen deze wijziging zich opdrong, heeft de regering zich in grote mate gebaseerd op het 

hiervoor besproken studiewerk van prof. DE BROE.493 

AFDELING 5 WETSONTWERP – VERSIE 1 

204. Het regeerakkoord Di Rupo I494 van 1 december 2011, stelde een strenger optreden tegen 

fraude en misbruik in fiscale zaken voorop. In het kader hiervan bereikte de ministerraad op 24 

januari 2012 het akkoord om de algemene antimisbruikbepaling uit art. 344, §1 WIB te 

herschrijven.495  

De nieuwe antimisbruikbepaling uit het ontwerp van programmawet luidde als volgt:  

“§1 Aan de Administratie kan niet worden tegengeworpen, de kwalificatie door de partijen 

gegeven aan een rechtshandeling alsook aan een geheel van rechtshandelingen die een 

zelfde verrichting tot stand brengen, wanneer de Administratie vaststelt dat de 

rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen plaatsvindt op grond van fiscale 

overwegingen, wat kan doen vermoeden dat die verrichting als hoofddoel 

belastingontwijking heeft.  

Het komt aan de belastingplichtige toe het tegenbewijs te leveren. 

Wanneer de belastingplichtige dit bewijs niet levert, kan de Administratie de door de 

belastingplichtige gegeven fiscale kwalificatie van de gestelde rechtshandeling of van het 

geheel van rechtshandelingen voor de toepassing van de belastingwetgeving op zodanige 

wijze herdefiniëren dat met betrekking tot de tot stand gebrachte verrichting een geheel 

van feiten ontstaat waarop een juiste belastingheffing mogelijk is zelfs als de juridische 

effecten en rechtsgevolgen van de door de Administratie gebruikte kwalificatie niet identiek 

of analoog zijn aan de effecten en rechtsgevolgen van de door de partijen gegeven 

kwalificatie.”496 (eigen onderlijning) 

Deze ontwerptekst lokte heel wat reacties uit. De Administratie kreeg als het ware een “blanco 

cheque” om alle mogelijke vormen van belastingontwijking te bestrijden. De wet vermeldde geen 

                                                                    
493 Memorie van toelichting bij het ontwerp van programmawet van 24 februari 2012, Parl.St. Kamer 2011-
2012, nr. 2081/001, p. 111. 
494 Regeerakkoord van 1 december 2011, 
http://premier.be/files/20111206/Regeerakkoord_1_december_2011.pdf, p. 80-83. 
495 Ministerraad van 24 januari 2012, 
http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20120125/programmawet-eerste-lezing.  
496 Art. 182 en 186 Ontwerp van Programmawet van 24 januari 2012, geciteerd in Fisc.Act. 2012, nr. 5, p.1. 
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bewijslast van een misbruik in hoofde van de Administratie, en bevatte tevens geen definiëring 

van de misbruiken die de antimisbruikbepaling viseerde. De Raad van State reageerde hierop 

door in zijn advies over het wetsontwerp497 op te werpen dat het ontwerp “verscheidene vragen 

doet rijzen op het vlak van de rechtszekerheid en het gelijkheidsbeginsel” en wees erop dat de 

ontwerptekst “te vaag [is] en mogelijk in strijd met de Grondwet”.498 

De belastingplichtige kon niet weten welke misbruiksituaties de bepaling viseerde, hetgeen in 

strijd is met het grondwettelijk legaliteitsbeginsel. Conform het legaliteitsbeginsel moet de 

belastingplichtige steeds de mogelijkheid hebben om uit de wet af te leiden welke feiten aan de 

grondslag van de belastingheffing liggen.499 Bovendien heeft het ontwerp tot gevolg dat wanneer 

de belastingplichtige zijn bewijslast niet nakomt, de Administratie automatisch de mogelijkheid 

tot herkwalificatie heeft. Zij moet hiervoor geen rekening houden met de beoogde rechtsgevolgen, 

wat lijnrecht ingaat tegen de Cassatierechtspraak (zie supra rn. 142).500  

205. Bij de invoering van het oude art. 344, §1 WIB heeft de wetgever geen rekening gehouden 

met het advies van de Raad van State, dat toen reeds wees op de ongrondwettelijkheid van de 

bepaling (zie supra rn. 134). Deze maal heeft de wetgever het advies van de Raad van State over 

de ontwerptekst wel in aanmerking genomen, en de algemene antimisbruikbepaling herschreven. 

Dit leidde tot het ontwerp van programmawet van 24 februari 2012501, dat door de ministerraad 

is goedgekeurd op 17 februari 2012.502  

 
 

  

                                                                    
497 Het advies van de Raad van State is behandeld in L. DE BROE, “Raad van State zeer kritisch over ontwerp 
nieuwe antimisbruikbepaling”, Fisc.Act. 2012, nr. 6, p. 1-4. 
498 L. DE BROE, “Nieuw artikel 344, §1 WIB is wellicht ongrondwettelijk”, Fisc.Act. 2012, nr. 5, p. 4. 
499 S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblio, 2011, rn. 6. 
500 L. DE BROE, “Raad van State zeer kritisch over ontwerp nieuwe antimisbruikbepaling”, Fisc.Act. 2012, nr. 6, 
p. 1-2. 
501 Memorie van toelichting bij het ontwerp van programmawet van 24 februari 2012, Parl.St. Kamer 2011-
2012, nr. 2081/001, p. 109-116. 
502 Ministerraad van 17 februari 2012, 
http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20120217/programmawet-tweede-lezing.  
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HOOFDSTUK II   
DE GELDENDE WETTEKST VAN ART. 344, §1 WIB 

 

206. Art. 167 van de Programmawet van 29 maart 2012503 wijzigt art. 344, §1 WIB als volgt:  

§ 1. Aan de Administratie kan niet worden tegengeworpen, de rechtshandeling noch het geheel van 

rechtshandelingen dat een zelfde verrichting tot stand brengt, wanneer de Administratie door 

vermoedens of andere in artikel 340 bedoelde bewijsmiddelen en aan de hand van objectieve 

omstandigheden aantoont dat er sprake is van fiscaal misbruik. 

Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige middels de door hem gestelde 

rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen één van de volgende verrichtingen tot stand 

brengt : 

 1° een verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met de doelstellingen van een bepaling van 

dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten buiten het toepassingsgebied 

van die bepaling plaatst; of 

  2° een verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt op een belastingvoordeel voorzien 

door een bepaling van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten en de 

toekenning van dit voordeel in strijd zou zijn met de doelstellingen van die bepaling en die in 

wezen het verkrijgen van dit voordeel tot doel heeft. 

Het komt aan de belastingplichtige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn rechtshandeling of het 

geheel van rechtshandelingen door andere motieven verantwoord is dan het ontwijken van 

inkomstenbelastingen.  

Indien de belastingplichtige het tegenbewijs niet levert, dan wordt de belastbare grondslag en de 

belastingberekening zodanig hersteld dat de verrichting aan een belastingheffing overeenkomstig 

het doel van de wet wordt onderworpen alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden. ". 

Een nagenoeg identieke wijziging is aangebracht in art. 18, §2 W.Reg.504 en art. 106, lid 2 

W.Succ.505 

Het nieuwe art. 344, §1 WIB is van toepassing vanaf aanslagjaar 2013. Daarnaast vindt het ook 

toepassing op het aanslagjaar 2012, voor rechtshandelingen of een geheel van rechtshandelingen 

die zijn gesteld tijdens een boekjaar die op 6 april 2012 nog niet is afgesloten.506 De 

                                                                    
503 Programmawet van 29 maart 2012 (I), B.S. 6 april 2012. 
504 Art. 168 Programmawet van 29 maart 2012 (I), B.S. 6 april 2012. 
505 Aangezien art. 106, lid 2 W.Succ. verwijst naar art. 18, §2 W.Reg. is de wijziging van de 
antimisbruikbepaling in de registratierechten ook van toepassing in het Wetboek der Successierechten. 
506 Art. 169, lid 1 Programmawet van 29 maart 2012 (I), B.S. 6 april 2012; Volgens de parlementaire 
voorbereiding en de circulaire zou het voor de toepassing van de nieuwe antimisbruikbepaling op een geheel 
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antimisbruikbepalingen in het Wetboek der Registratierechten en het Wetboek der 

Successierechten zijn van toepassing op rechtshandelingen of een geheel van rechtshandelingen, 

gesteld vanaf 1 juni 2012.507 Deze overgangsbepalingen komen er met andere woorden op neer 

dat de nieuwe antimisbruikbepaling geen toepassing vindt op oude verrichtingen. Deze blijven 

volledig beheerst door de oude antimisbruikbepaling.  

Hieronder volgt een analyse de nieuwe antimisbruikbepalingen. Er wordt telkens uitgegaan van 

de nieuwe bepaling in het Wetboek van Inkomstenbelastingen, art. 344, §1 WIB. Aangezien in het 

Wetboek der Registratierechten en het Wetboek der Successierechten een nagenoeg identieke 

bepaling is opgenomen, geldt de analyse evengoed voor deze antimisbruikbepalingen. 

Gemakshalve wordt enkel art. 344, §1 WIB vermeld, zonder art. 18, §2 en art. 106, lid 2 W.Succ. 

telkens opnieuw te vermelden.  

AFDELING 1 VERDUIDELIJKING DOOR DE MEMORIE VAN 

TOELICHTING 

207. De memorie van toelichting bij het ontwerp van programmawet over de nieuwe 

algemene antimisbruikbepalingen508, geeft net zoals de vorige versie van art. 344, §1 WIB een 

verduidelijking over het toepassingsgebied. Een innovatie in tegenstelling tot de vorige versie is 

dat de huidige bepaling wel toepassing vindt op verrichtingen die gesteld zijn in het beheer van 

het privévermogen. De antimisbruikbepalingen vinden met andere woorden toepassing, zowel op 

verrichtingen in de economische sfeer als in de privésfeer.  

Door dit bredere toepassingsgebied komt de nieuwe bepaling rechtstreeks tegemoet aan één van 

de elementen die voor de inefficiëntie van de vorige versie zorgden. De uitbreiding naar 

verrichtingen in de privésfeer zorgt ervoor dat de Administratie nu ook in de successierechten en 

registratierechten over een adequaat middel beschikt om de ongeoorloofde belastingontwijking te 

bestrijden.  

 

                                                                                                                                                                                                    
van rechtshandelingen volstaan dat de laatste rechtshandeling die deel uitmaakt van een geheel van 
rechtshandelingen, plaatsvindt in de loop van een belastbaar tijdperk dat verbonden is met het aanslagjaar 
2013.: Circ. Nr. 4/2012 van 4 mei 2012 (AFZ nr. 3/2012, AAF nr. 17/2012, AAPD nr. 4/2012), B.S. 14 mei 
2012, p. 28141, p. 3. 
507 Art. 169, lid 2 Programmawet van 29 maart 2012 (I), B.S. 6 april 2012. 
508 Memorie van toelichting bij het ontwerp van programmawet van 24 februari 2012, Parl.St. Kamer 2011-
2012, nr. 2081/001, p. 113; Circ. Nr. 4/2012 van 4 mei 2012 (AFZ nr. 3/2012, AAF nr. 17/2012, AAPD nr. 
4/2012), B.S. 14 mei 2012, p. 28141. 
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AFDELING 2 ANALYSE VAN DE NIEUWE ALGEMENE 

ANTIMISBRUIKBEPALING 

208. Zoals hierboven verduidelijkt had de wetswijziging tot doel om tegemoet te komen aan de 

verschillende punten waarop het oude wetsartikel inefficiënt was gebleken. De vernieuwingen 

situeren zich op vier punten: (1) het voorwerp van de niet-tegenstelbaarheid, (2) de invoering van 

een misbruikdefinitie met hieraan gekoppeld de bewijslast van de Administratie, (3) een 

duidelijkere verdeling van de bewijslast tussen de Administratie en de belastingplichtige en (4) 

het herstel van de belastbare grondslag en de belastingberekening. 

1. VOORWERP VAN DE NIET-TEGENSTELBAARHEID 

209. De niet-tegenstelbaarheid die in de vorige versie betrekking had op de “juridische 

kwalificatie” viseert nu de rechtshandeling zelf. De ratio van deze wijziging is te vinden in de 

cassatierechtspraak509, die de vorige versie onwerkzaam maakte door een herkwalificatie met 

gelijksoortige niet-fiscale rechtsgevolgen te eisen. Deze rechtspraak in acht genomen, is de 

aanpassing van het voorwerp van de niet-tegenstelbaarheid in feite niets meer dan een wettelijke 

definiëring van de praktijk onder het oude artikel.510  

2. DE INVOERING VAN EEN MISBRUIKDEFINITIE 

210. In de nieuwe versie is een duidelijke definitie opgenomen van het misbruik dat de 

antimisbruikbepaling viseert en waartegen de Administratie de bepaling kan aanwenden. 

Hiermee kwam de wetgever tegemoet aan het advies van de Raad van State, die gewezen had op 

de strijdigheid met het legaliteitsbeginsel wanneer de belastingplichtige niet kon weten tegen 

welke rechtshandelingen de bepaling kon optreden. Specifiek beoogt de misbruikdefinitie twee 

soorten van fiscaal misbruik, waaraan de bewijslast van de Administratie gekoppeld is.  

2.1 Twee gevallen van fiscaal misbruik 

211. Het nieuwe art. 344, §1 WIB viseert twee gevallen van fiscaal misbruik, waartegen de 

antimisbruikbepaling kan optreden. In de eerste plaats is er sprake van fiscaal misbruik wanneer 

de belastingplichtige zich weliswaar buiten de letter van de fiscale wet plaatst, maar zich hierdoor 

in een toestand plaatst die heel dicht in de buurt komt van een belastbare situatie. Indien deze 

situatie niet op dezelfde wijze wordt belast, heeft dat een miskenning van het doel en de strekking 

van die specifieke fiscale bepaling tot gevolg. De tweede vorm van fiscaal misbruik ligt voor 
                                                                    
509 Cass. 4 november 2005, nr. F.04.0056.F, www.cass.be; Cass. 22 november 2007, nr. F.06.0028.N, 
www.cass.be. 
510 Ontwerp van Programmawet van 16 maart 2012, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 2081/016, p. 68. 
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wanneer een belastingplichtige beroep doet op een vermindering of een aftrek van een belasting 

in een situatie die de wetgever niet beoogd heeft. In tegenstelling tot de eerste misbruikvorm, 

vinden we deze tweede vorm reeds terug in art. 1, §10 W.BTW.  

Beide vormen worden verwezenlijkt doordat de belastingplichtige een juridische vormgeving 

aanwendt met de enige bedoeling om belastingen te ontwijken. De fiscale wet binnen of buiten 

wiens toepassingsgebied de belastingplichtige zicht stelt, in de wetgeving geformuleerd als “een 

bepaling van [het WIB] of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten”511 moet ruim 

geïnterpreteerd worden en omvat alle bepalingen van de fiscale wetgeving, inclusief de bijzondere 

bepalingen.512  

De misbruikdefinities zijn duidelijk gebaseerd op de rechtspraak van het Hof van Justitie513, daar 

beide vormen de vervulling van een objectief en een subjectief element vereisen. Door de 

gewijzigde bepaling kan de Administratie nu ook ingrijpen wanneer een belastingplichtige zich 

aan de nationale wetgeving onttrekt door gebruik te maken van de  verdragsvrijheden. 

Het objectief element van de misbruikdefinitie is gelegen in de vervulling van de twee misbruiken. 

Ofwel plaats de belastingplichtige zich door zijn vormkeuze buiten het toepassingsgebied van een 

belastingvermeerderende bepaling, ofwel brengt hij zich binnen het toepassingsgebied van een 

belastingverminderende bepaling. Het subjectieve element houdt in dat de belastingplichtige de 

juridische vormgeving specifiek heeft gekozen met de bedoeling om belastingen te ontwijken.514  

212. Beide misbruiken vereisen dat het verwerven van het fiscaal voordeel in strijd is met de 

doelstellingen van de betrokken bepaling. Het doel van de wettelijke bepaling is gefrustreerd 

wanneer de handeling enerzijds onbelast blijft, of de rechtshandeling anderzijds tot gevolg heeft 

dat de belastingplichtige van een fiscaal voordeel kan genieten.515  

Er heerst consensus dat deze doelstelling niet steeds duidelijk blijkt uit de wetsbepaling of de 

voorbereidende werkzaamheden.516 Bovendien is de hoogste rechtspraak het erover eens dat de 

wetgever geen verplichting heeft om zijn bedoeling te uiten in de wet of de parlementaire 

stukken.517 De circulaire verduidelijkt hierover dat de doelstellingen van de wetgever doorgaans 

                                                                    
511 Art. 167, lid 2, 1° en 2° Programmawet van 29 maart 2012 (I), B.S. 6 april 2012. 
512 Ontwerp van Programmawet van 16 maart 2012, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 2081/16, p. 39; Circ. Nr. 
4/2012 van 4 mei 2012 (AFZ nr. 3/2012, AAF nr. 17/2012, AAPD nr. 4/2012), B.S. 14 mei 2012, p. 28141, p. 
6. 
513 O.a. HvJ 21 februari 2006 (Halifax plc e.a./ Commissioners of Customs & Excise), C-255/02 en HvJ 12 
september 2006 (Cadbury Schweppes), C-196/04. 
514 Ontwerp van Programmawet van 16 maart 2012, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 2081/016, p. 113-114. 
515 Circ. Nr. 4/2012 van 4 mei 2012 (AFZ nr. 3/2012, AAF nr. 17/2012, AAPD nr. 4/2012), B.S. 14 mei 2012, 
p. 28141. 
516 Ontwerp van Programmawet van 16 maart 2012, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 2081/016, p. 34. 
517 GwH 18 januari 2012, nr. 8/2012, B.S. 7 mei 2012; Cass. 17 januari 2008, Fiscoloog 2008, nr. 1103, p. 3-4. 
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in de wetsbepaling zelf begrepen zijn. Wetsbepalingen leggen de belastbare inkomsten, aftrekbare 

kosten, etc. vast. Hieruit volgt dat de fiscale wetgeving tot doel heeft belastingen te heffen, die we 

nodig hebben om de rijksuitgaven te financieren.518 Deze redenering is op zijn minst bedenkelijk. 

Wanneer de doelstelling van de wet er louter in bestaat om de belastingplichtige aan belastingen 

te onderwerpen, is de minste vorm van belastingontwijking in strijd met diens doestelling, wat 

een onhoudbare interpretatie is.519 Verder verduidelijkt de circulaire dat, indien de doelstelling 

niet duidelijk uit de bepaling blijkt, de interpretatieregels een verdere duiding kunnen geven. 

Slechts wanneer de interpretatieregels geen duidelijkheid bieden, kan de bedoeling van de 

wetgever opgespoord worden aan de hand van de voorbereidende werkzaamheden bij de 

(vroegere) wet.520  

Daarnaast dient de doelstelling van de wetgever te worden gezien in het kader van het begrip 

“volstrekt kunstmatige constructie”. Er is sprake van dergelijke constructie wanneer (1) de 

verrichting niet de economische doelstellingen onderliggend aan de fiscale wetgeving nastreeft, 

(2) geen verband houdt met de economische werkelijkheid of (3) niet aan commerciële of 

marktvoorwaarden plaatsvindt.521 Dit begrip, dat tevens voorkomt in de rechtspraak van het Hof 

van Justitie, beoogt met andere woorden handelingen die uitsluitend zijn verricht om belastingen 

te ontwijken.  

2.2 Bewijslast in hoofde van de Administratie 

213. De Administratie moet bewijzen dat de belastingplichtige met de voorliggende 

rechtshandeling(en) een fiscaal misbruik verwezenlijkt. Hiervoor dient zij in eerste instantie het 

bestaan van de rechtshandeling te bewijzen. Vervolgens moet zij aan de hand van objectieve 

criteria aantonen dat de belastingplichtige wezenlijke fiscale motieven had met de 

rechtshandeling (subjectief element). Hierna is vereist dat zij een strijdigheid met de 

doelstellingen van de wetgever bij de fiscale bepaling aantoont (objectief element).522 Slechts 

wanneer de Administratie erin slaagt dit bewijs te leveren, kan art. 344, §1 WIB toepassing 

vinden.  

                                                                    
518 Circ. Nr. 4/2012 van 4 mei 2012 (AFZ nr. 3/2012, AAF nr. 17/2012, AAPD nr. 4/2012), B.S. 14 mei 2012, 
p. 28141. 
519 L. DE BROE, Het grote anti-rechtsmisbruik seminar Kluwer, 10 mei 2012. 
520 Circ. Nr. 4/2012 van 4 mei 2012 (AFZ nr. 3/2012, AAF nr. 17/2012, AAPD nr. 4/2012), B.S. 14 mei 2012, 
p. 28141. 
521 Circ. Nr. 4/2012 van 4 mei 2012 (AFZ nr. 3/2012, AAF nr. 17/2012, AAPD nr. 4/2012), B.S. 14 mei 2012, 
p. 28141, p. 7; Memorie van toelichting bij het ontwerp van programmawet van 24 februari 2012, Parl.St. 
Kamer 2011-2012, nr. 2081/001, p. 114. 
522 A. VAN ZANTBEEK, “De nieuwe antimisbruikbepaling: rien ne va plus?”, 
http://moneytalk.knack.be/economie/geld-en-beurs/geldzaken/beurs-fiscus/de-nieuwe-
antimisbruikbepaling-rien-ne-va-plus/article-4000116911343.htm; L. DE BROE, “Regering herschrijft 
ontwerp van antimisbruikbepaling: wordt bazooka scherpschutterswapen?” Fisc.Act. 2012, nr. 7, p. 3. 
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Praktisch zullen de “objectieve omstandigheden” waarmee de Administratie het bewijs van fiscaal 

misbruik moet leveren, doorgaans bestaan uit bijvoorbeeld het artificieel karakter van de 

constructie, de volgorde en snelheid van uitvoering, het tussenplaatsen van nutteloze schakels die 

de verschillende stappen in een verrichting beogen te verbinden, de gelieerdheid tussen de 

partijen, etc.523 

3. VERDELING BEWIJSLAST TUSSEN ADMINISTRATIE EN 

BELASTINGPLICHTIGE. 

214. Wanneer de Administratie erin slaagt het fiscaal misbruik te bewijzen, blijft de 

belastingplichtige net zoals in de vorige versie, de mogelijkheid behouden om het tegenbewijs van 

het subjectief element te leveren. Dit kan hij doen door te bewijzen dat de rechtshandeling (mede) 

is verantwoord door andere motieven dan het ontwijken van inkomstenbelastingen.  

De vereiste van rechtmatige economische of financiële behoeften heeft de wetgever hier dus 

achterwege gelaten. Gecombineerd met de uitbreiding van het toepassingsgebied naar 

privéverrichtingen zorgt deze wijziging ervoor dat de antimisbruikbepaling een adequate 

toepassing kan vinden in het kader van de successie- en registratierechten.   

Net zoals in de vorige versie van art. 344, §1 WIB is het niet vereist dat de belastingplichtige het 

bewijs van de Administratie weerlegt. Hij moet niet bewijzen dat hij geen fiscale motieven had. 

Concreet heeft dit tot gevolg dat de antimisbruikbepaling enkel van toepassing is op 

rechtshandelingen die zonder de fiscale motieven, geen enkele betekenis meer hebben.524 Om te 

verhinderen dat de belastingplichtige als tegenbewijs een miniem niet-fiscale motief inroept, heeft 

de wetgever hierop in de memorie van toelichting geanticipeerd. De drie rechtshandelingen die hij 

specifiek wil aanpakken met de nieuwe antimisbruikbepaling heeft hij uitdrukkelijk verwoord.525 

De belastingplichtige zal bijgevolg een deugdelijk niet-fiscaal motief moeten voorleggen om een 

geldig tegenbewijs te kunnen leveren.  

                                                                    
523 V. DAUGINET, “De nieuwe antimisbruikbepaling van artikel 344, §1 WIB en artikel 18, §2 van het wetboek 
der registratie-, hypotheek- en griffierechten”, Het grote anti-rechtsmisbruik seminar Kluwer, 10 mei 2012, 
p. 6. 
524 Memorie van toelichting bij het ontwerp van programmawet van 24 februari 2012, Parl.St. Kamer 2011-
2012, nr. 2081/001, p. 115. 
525 Memorie van toelichting bij het ontwerp van programmawet van 24 februari 2012, Parl.St. Kamer 2011-
2012, nr. 2081/001, p. 115: (1) rechtshandelingen waarbij de belastingplichtige naar een zuiver fiscaal 
voordeel nastreeft, (2) rechtshandelingen waarbij de niet-fiscale motieven in niets specifiek zijn voor de 
betrokken verrichting, maar integendeel zo algemeen zijn dat ze noodzakelijkerwijs aanwezig zijn bij elke 
verrichting van hetzelfde type en (3) rechtshandelingen waar de niet-fiscale motieven weliswaar specifiek 
zijn voor de betrokken verrichting, maar een dermate beperkt belang hebben dat een redelijk persoon de 
verrichting niet ziy realiseren omwille van dit niet-fiscale motief: in dat geval kan men ervan uitgaan dat het 
zich beroepen op het (niet-fiscale) motief niet het werkelijk motief is voor de verrichting. 
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4. HERSTEL VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG EN DE 

BELASTINGBEREKENING 

215. Wanneer de belastingplichtige er niet in slaagt het tegenbewijs te leveren, kan de sanctie 

van art. 344, §1 WIB toepassing vinden. Net zoals in de vorige versie, kan deze pas in werking 

treden wanneer de Administratie de belastinggrondslag herstelt.526 Dit element dat in de versie 

van 1993 een herkwalificatie van de akte vereiste, vormde het grote struikelblok voor de 

Administratie. Bovendien was het in combinatie met de cassatierechtspraak over dit punt de 

grootste oorzaak van inefficiëntie. In de huidige versie is dit vervangen door een herstel van de 

belastbare grondslag en de belastingberekening, in overeenstemming met het doel en de 

strekking van de ontweken fiscale bepaling.  

Dit herstel beoogt het onderwerpen van de verrichting aan een belastingheffing overeenkomstig 

het doel van de wet, alsof er geen misbruik heeft plaatsgevonden. De vroegere juridische 

herkwalificatie wordt als het ware vervangen door een economische herkwalificatie.527 

Een eventuele herkwalificatie van de rechtshandeling, zal afhankelijk zijn van de voorliggende 

bepaling.528 Wanneer de belastingplichtige zich in de eerste misbruikvorm bevindt, bestaat de 

kans dat de Administratie zal moeten herkwalificeren. Voldoet hij daarentegen aan de 

voorwaarden van de tweede misbruikvorm en claimt hij een aftrek of een voordeel waarop hij 

geen recht heeft, zal een herkwalificatie zich doorgaans niet opdringen. In dit laatste geval is het 

herstel van de belastbare toestand verwezenlijkt zijn, wanneer de vrijstelling of aftrek geweigerd 

wordt aan de belastingplichtige. 

De modaliteiten van deze potentiële herkwalificatie heeft de wetgever niet verder geregeld. 

Niettegenstaande de cassatierechtspraak bij de vorige versie gaat de wetgever volledig voorbij 

aan de vereiste van soortgelijke niet-fiscale rechtsgevolgen. Hiermee wordt wel gevolg gegeven 

aan het regeerakkoord, waar voorzien was in een wetswijziging volgens dewelke “de 

Administratie krachtens de nieuwe wetgeving een of verscheidene daden [zal] kunnen 

herkwalificeren zonder dat het bestaan van identieke of soortgelijke juridische gevolgen in burgerlijk 

recht zal moeten worden bewezen”.529 Daarnaast is niet nader verduidelijkt welke kwalificatie de 

Administratie moet verkiezen indien hij verschillende opties heeft. Het valt hoogstwaarschijnlijk 

af te wachten hoe de hoogste rechtspraak hierop zal reageren.  

                                                                    
526 Ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 11 juni 1993, Parl.St. Senaat 1992-1993, 
nr. 762-2, p. 37-38. 
527 J. VERHOEYE, Het grote anti-rechtsmisbruik seminar Kluwer, 10 mei 2012. 
528 Memorie van toelichting bij het ontwerp van programmawet van 16 maart 2012, Parl.St. Kamer 2011-
2012, nr. 2081/016, p. 37; L. DE BROE, Het grote anti-rechtsmisbruik seminar Kluwer, 10 mei 2012.  
529 Regeerakkoord van 1 december 2011, 
http://premier.be/files/20111206/Regeerakkoord_1_december_2011.pdf, p. 81. 
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AFDELING 3 CONCREET: OUD ART. 344, §1 WIB VS. NIEUW 

ART. 344, §1 WIB  

216. De fundamentele wijzigingen die de nieuwe versie van art. 344, §1 WIB aan de oude 

bepaling heeft aangebracht situeren zich concreet op vijf domeinen, die hieronder schematisch 

zijn voorgesteld. 

Versie ingevoerd door de wet van 22 

juli 1993 en 30 maart 1994 

Versie ingevoerd door de 

programmawet van 29 maart 2012 

1. Bewijslast Administratie: de juridische 

kwalificatie van de akte is ingegeven door 

fiscale motieven. 

Bewijslast Administratie: de 

rechtshandeling maakt een fiscaal misbruik 

uit (1 van de 2 vormen uit de wettekst). 

2. Niet-tegenstelbaar: de juridische 

kwalificatie van de akte. 

Niet-tegenstelbaar: de rechtshandeling. 

3. Herkwalificatievereiste: De Administratie 

moet een kwalificatie met gelijksoortige 

gevolgen in de plaats van de oorspronkelijke 

stellen. 

Herkwalificatievereiste: De Administratie 

moet de belastinggrondslag herstellen. 

Indien een fiscaal misbruik uit de eerste 

vorm voorligt, bestaat de mogelijkheid dat 

hij genoodzaakt is om de rechtshandeling te 

herkwalificeren.  

4. Tegenbewijs: rechtmatige economische of 

financiële motieven voor de 

belastingontwijkende kwalificatie.  

Tegenbewijs: andere motieven dan het 

ontwijken van belastingen voor de keuze 

van de rechtshandeling. 

5. Toepassingsgebied: enkel op 

verrichtingen in de economische sfeer. 

Toepassingsgebied: zowel verrichtingen in 

de privésfeer als in de economische sfeer. 
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HOOFDSTUK III  
DE GRONDWETTIGHEID OPNIEUW TER DISCUSSIE? 

AFDELING 1 ARGUMENTEN VOOR DE ONGRONDWETTIGHEID 

217. Net zoals onder het oude art. 344, §1 WIB zijn verschillende auteurs, om ongeveer 

gelijkaardige redenen, de mening toegedaan dat de nieuwe antimisbruikbepaling in strijd is met 

het grondwettelijk legaliteitsbeginsel.  

De argumenten die de rechtsleer aanhaalt zijn gelijklopend met deze van het oude art. 344, §1 

WIB. In eerste instantie introduceert de bepaling de ongrondwettelijke leer van de 

wetsontduiking in het fiscaal recht.530 Ze geeft aan de Administratie een discretionaire 

bevoegdheid om de belastbare grondslag en het bedrag van de belasting vast te stellen. Hiervoor 

baseert de rechtsleer zich op het feit dat de Administratie de bevoegdheid krijgt om de feiten 

zodanig te herdefiniëren zodat zij onder het toepassingsgebied van de ontweken wetsbepaling 

vallen. Door de herdefiniëring vindt de fiscale wet toepassing op rechtstoestanden die niet 

bedoeld zijn door de bepalingen, maar die er wel sterk op gelijken. Dit resulteert in een verboden 

analogische toepassing van de fiscale wet.531 Deze herdefiniëring heeft tevens tot gevolg dat de 

belasting niet meer gevestigd wordt op de juridische werkelijkheid die partijen zonder simulatie 

zijn overeengekomen, maar veeleer rekening houdt met de economische werkelijkheid 

Een vierde argument stelt een analogieredenering voorop met art. 1, §10 W.BTW.  Het nieuwe art. 

344, §1 WIB is gedeeltelijk gelijk aan de antimisbruikbepaling uit het BTW-Wetboek die, net zoals 

art. 344, §1 WIB steunt op de leer van de wetsontduiking. In de rechtsleer is omtrent deze 

bepaling verdedigd dat ze ongrondwettelijk is.532 Gezien de nieuwe versie van art. 344, §1 WIB 

grote gelijkenissen vertoont met deze antimisbruikbepaling uit het W.BTW is ze ook 

ongrondwettelijk.533  

 

                                                                    
530 S. VAN CROMBRUGGE, “De invoering van het leerstuk van de fraus legis of wetstontduiking in het Belgisch 
inkomstenbelastingrecht onderzocht”, in Het nieuwe stelsel inzake fusies en splitsingen van vennootschappen: 
de wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen, Kalmthout, Biblio, 1993, nr. 8 bevestigd zijn 
standpunt over de gewijzigde bepaling in S. VAN CROMBRUGGE, “Verhuur handelszaak of cliënteel: wel of geen 
simulatie”, Fiscoloog 2012, nr. 1290, p. 7; P. FAES, Rechtsmisbruik in fiscale zaken: Artikel 344, §1 WIB – 15 jaar 
later, Gent, Larcier, 2008, rn. 313. 
531 L. DE BROE, “Forum. Fraudebestrijding en charter van de belastingplichtige: noodzakelijk een paradox?”, 
11 december 2009, http://tfrnet.larcier.be/html/9public/public_3.php, p. 25. 
532 F. BALTUS, « Les pratiques abusives en matière de TVA », J.D.F. 2006, p. 352 ; T. AFSCHRIFT, « Les dispositions 
fiscales des lois du 20 juillet 2006 (deuxième partie) », J.T. 2006, p. 760. 
533 V. DAUGINET, “De nieuwe antimisbruikbepaling van artikel 344, §1 WIB en artikel 18, §2 van het wetboek 
der registratie-, hypotheek- en griffierechten”, Het grote anti-rechtsmisbruik seminar Kluwer, 10 mei 2012, 
p. 19. 
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AFDELING 2 WEERLEGGING VAN DE ARGUMENTEN 

218. Prof. DE BROE, auteur van de nieuwe antimisbruikbepaling, weerlegt bovenstaande 

argumenten en toont op die manier aan dat de nieuwe bepaling conform het grondwettelijk 

gelijkheidsbeginsel is.  

1. KENMERKEN VAN EEN GELDIGE ANTIMISBRUIKBEPALING VOLGENS HET 

GRONDWETTELIJK HOF 

219. In eerste instantie wijst hij erop dat de nieuwe bepaling rekening houdt met de beslissing 

van het Grondwettelijk Hof534 die indertijd op basis van verschillende argumenten besloot tot de 

grondwettigheid van het oude art. 344, §1 WIB.  

Zoals hiervoor onder randnummer 165 reeds uiteengezet heeft het Grondwettelijk Hof 

geoordeeld dat de antimisbruikbepaling conform art. 170, §1 Gw. was om vier redenen, die 

tegelijkertijd de steunpilaren van de oude bepaling vormden. De gewijzigde bepaling doet geen 

afbreuk aan de hoekstenen van de vorige versie. Het blijft een bewijsmiddel dat van toepassing is 

op individuele gevallen, de bewijslast van het fiscaal misbruik rust nog steeds op de Administratie 

met de mogelijkheid voor de belastingplichtige om het tegendeel te bewijzen. Faalt de 

belastingplichtige om dit tegenbewijs te leveren, dan dwingt een herziening van de fiscale 

toestand zich op. Deze vier redenen waarom de vorige versie niet in strijd was met het 

grondwettelijk legaliteitsbeginsel blijven in de nieuwe versie zorgvuldig behouden.535  

220. DE BROE wijst tevens, samen met DENYS en BOUWEN536, naar de beslissing van het 

Grondwettelijk Hof waar het stelde dat het subjectief element aanwezig is wanneer de 

belastingplichtige zich door zijn vormkeuze in een toestand plaatst die de “door de fiscale wet 

beoogde toestand zo dicht mogelijk benadert dat doel en strekking van die wet zouden worden 

miskend indien die toestand niet op dezelfde wijze wordt belast”537 (eigen onderlijning). Gelet op het 

centrale element in de misbruikdefinitie uit art. 344, §1 WIB bestaande uit de doelstelling van de 

wetgever, zette het Grondwettelijk Hof in 2004 eigenlijk al een deurtje open naar de nieuwe 

bepaling.  

 

                                                                    
534 Arbitraghof 24 november 2004, nr. 188/2004, B.S. 11 januari 2005. 
535 L. DE BROE, “Forum. Fraudebestrijding en charter van de belastingplichtige: noodzakelijk een paradox?”, 
11 december 2009, http://tfrnet.larcier.be/html/9public/public_3.php, p. 26. 
536 L.A. DENYS en A. BOUWEN, “Fiscaal mijlpaalarrest van het Arbitragehof: 24 november 2004 – een keerpunt 
in de theorie van de minst belaste weg. Hergeboorte van de economische werkelijkheidsleer?, T.F.R. 2005, p. 
441. 
537 Arbitragehof 24 november 2004, nr. 188/2004, B.S. 11 januari 2005. 
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2. INBREUK OP DE VERBODEN ANALOGISCHE TOEPASSING VAN DE FISCALE 

WET  

221. Het argument dat de bepaling een analogische wetstoepassing invoert, weerlegt DE BROE 

door het onderscheid tussen de analogische interpretatie en de herdefiniëring in het kader van de 

fiscale wetsontduiking te verduidelijken. Bij een analoge interpretatie wordt een wettelijke norm 

toegepast op een feitencomplex die niet onder de werking van de specifieke norm valt. 

Herdefiniëring in het kader van de fiscale wetsontduiking heeft daarentegen een ander 

uitgangspunt. Door de herdefiniëring worden de feiten geconverteerd in een nieuw feitencomplex 

dat beter aansluit bij het doel en de strekking van de fiscale bepaling. De aangepaste feiten 

worden bijgevolg onder het toepassingsgebied van de wet geplaatst, in tegenstelling tot de 

analoge interpretatie, waar een wet van toepassing is op onaangepaste feiten. Het argument dat 

de introductie van de leer van de wetsontduiking, een analogische interpretatie van de fiscale wet 

inhoudt, blijft niet overeind.538  

Bovendien wijst DE BROE erop dat er zich onder de regeling uit het nieuwe art. 344, §1 WIB niet 

steeds een herkwalificatie opdringt. In het bijzonder wanneer de belastingplichtige zich in de 

tweede misbruikvorm bevindt, herstelt de belastinggrondslag zich door de weigering van het 

voordeel of de aftrek. Wanneer er geen herkwalificatie vereist is, zal er ook geen gevaar voor een 

analoge interpretatie kunnen voorliggen.539  

3. GEEN VESTIGING VAN DE BELASTING OP DE JURIDISCHE WERKELIJKHEID  

222. De herdefiniëring door de Administratie kan tot gevolg hebben dat de door de partijen 

gestelde rechtshandeling onder het toepassingsgebied van een belastingvermeerderende of –

verminderende wetsbepaling valt. Dit kan met zich meebrengen dat de belasting niet gevestigd 

wordt op de juridische werkelijkheid die partijen zonder simulatie zijn overeengekomen, maar op 

basis van de economische werkelijkheid. Gelet op de expliciete afwijzing van de economische 

werkelijkheidsleer in het arrest “Au Vieux Saint Martin” zou dit een belastingheffing betkenen in 

strijd met de Brepolsdoctrine.  

Noemenswaardig in deze context is dat de Brepolsdoctrine zich niet verzet tegen een afwijking op 

het principe van de juridische werkelijkheid door een fiscale wet. In dit licht is dus vereist dat art. 

344, §1 WIB uitdrukkelijk voorziet in een herdefiniëring door de Administratie. Hierdoor ligt een 

afwijking op de belastingheffing naar de juridische werkelijkheid voor, die gerealiseerd wordt 

                                                                    
538 L. DE BROE, “Forum. Fraudebestrijding en charter van de belastingplichtige: noodzakelijk een paradox?”, 
11 december 2009, http://tfrnet.larcier.be/html/9public/public_3.php, p. 27. 
539 L. DE BROE, “Forum. Fraudebestrijding en charter van de belastingplichtige: noodzakelijk een paradox?”, 
11 december 2009, http://tfrnet.larcier.be/html/9public/public_3.php, p. 28-29. 
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door de wet. Dit was onder de oude versie niet uitdrukkelijk in de wettelijke bepaling opgenomen, 

waardoor het argument onder het vorige art. 344, §1 WIB wel gegrond was.540  

4. DE ANTIMISBRUIKBEPALING UIT HET BTW-WETBOEK IS 

ONGRONDWETTIG DUS ART. 344, §1 WIB OOK  

223. Het laatste argument, gebaseerd op de ongrondwettigheid van art. 1, §10 W.BTW 

weerlegt DE BROE aan de hand van de primauteit van het Europees recht, waarop eerder reeds is 

gewezen.541 Enerzijds is art. 1, §10 W.BTW afkomstig uit het “Halifax”-arrest van het Hof van 

Justitie, anderzijds is de BTW-wetgeving een Europese wetgeving. Op grond van de primauteit van 

de Europese wetgeving kan deze bepaling nooit strijden met de Belgische wetgeving, zelfs niet 

met de Grondwet.  

  

                                                                    
540 L. DE BROE, “Forum. Fraudebestrijding en charter van de belastingplichtige: noodzakelijk een paradox?”, 
11 december 2009, http://tfrnet.larcier.be/html/9public/public_3.php, p. 28-29. 
541 Zie randnummer 170. 
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HOOFDSTUK IV TUSSENBESLUIT  

AFDELING 1 HEERSENDE ONDUIDELIJKHEDEN OVER DE 

NIEUWE ANTIMISBRUIKBEPALING 

224. Naast de weerkerende discussie over de grondwettigheid van de antimisbruikbepaling 

staat vast dat het gewijzigde artikel nog verschillende onduidelijkheden bevat. Deze zijn op hun 

beurt voer voor discussie. Als illustratie zullen hieronder enkele van de onduidelijkheden 

waarmee de nieuwe bepaling kampt, worden opgesomd.  

In eerste instantie is het niet ondenkbaar dat de overgangsbepalingen voor problemen zullen 

zorgen. Art. 169, lid 1 van de programmawet542 bepaalt dat de nieuwe antimisbruikbepaling enkel 

toepassing vindt op nieuwe verrichtingen. Indien ze gesteld zijn vóór de datum van 

inwerkingtreding blijven ze onverminderd onderworpen aan de vorige versie. Hierdoor bestaat 

de mogelijkheid dat bijvoorbeeld een erfpacht afgesloten in 2012, in 2032 door de Administratie 

nog kan worden aangevochten op grond van de oude antimisbruikbepaling.543  

Een tweede punt van discussie vormt de verduidelijking van de tweede misbruikvorm in de 

memorie van toelichting. De memorie verwoordt het tweede misbruik als: “de juridische 

vormkeuze om zich onder een norm te brengen die een fiscaal voordeel oplevert terwijl er voor de 

keuze geen andere wezenlijke verklaring is dan belastingontwijking”544 (eigen onderlijning). De 

wetgever geeft hier echter geen verduidelijking wie deze norm zal bepalen, wat aanleiding geeft 

tot verwarring.545  

Daarnaast heeft de wetgever de modaliteiten van de herdefiniëring van de rechtshandeling door 

de Administratie niet nader verduidelijkt. Deze geeft enkel aan dat de taak van de Administratie 

erin bestaat de belastinggrondslag te herstellen, zonder verdere preciseringen hieromtrent te 

geven. Wat indien er verschillende taxaties mogelijk zijn waarmee de belastinggrondslag hersteld 

wordt. Dient de Administratie dan te opteren voor de minst of de meest lucratieve taxatie? Indien 

de wetgever hier geen duidelijkheid in schept, geeft dit een buitensporige vrijheid aan de 

Administratie.  

                                                                    
542 Programmawet van 29 maart 2012 (I), B.S. 6 april 2012. 
543 M. MAUS, Het grote anti-rechtsmisbruik seminar Kluwer, 10 mei 2012. 
544 Memorie van Toelichting bij het ontwerp van Programmawet (I) van 24 februari 2012, Parl.St. Kamer 
2011-2012, nr. 2081/001, p. 111. 
545 J. VERHOEYE, “Het bijzonder bewijsmiddel art. 344, §1 WIB”, Het grote anti-rechtsmisbruik seminar 
Kluwer, 10 mei 2012, p. 9. 
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Een bijkomend discussiepunt over de grondwettigheid van de bepaling die hiervoor niet is 

toegelicht vormt het argument of de federale wetgever, gelet op de bevoegdheidsverdeling, wel 

het recht had om een antimisbruikbepaling in de registratie- en successierechten in te voeren. De 

registratierechten en successierechten vormen namelijk een gewestelijke materie.546 Afhankelijk 

of de antimisbruikbepaling gezien wordt als een artikel van zuiver formeel of materieel fiscaal 

recht, is ofwel de federale wetgever ofwel de gewestelijke wetgever bevoegd.547  

Grootste struikelblok van de nieuwe bepaling vormt de centrale notie in de misbruikdefinities, 

zijnde een rechtshandeling in strijd met de doelstellingen van de fiscale wet. De grote moeilijkheid 

bestaat erin deze doelstelling te achterhalen. Slechts wanneer dit mogelijk is, kan de 

belastingplichtige de fiscale behandeling van zijn rechtshandeling voorspellen, is duidelijk 

wanneer een fiscaal misbruik voorligt en kan de Administratie de belastinggrondslag herstellen 

overeenkomstig de doelstelling van de ontweken wet. 

Concluderend kan gesteld worden dat de wetgever alleszins geen duidelijke nieuwe 

antimisbruikbepaling heeft ingevoerd. De vraag die zich momenteel stelt is hoe de Administratie 

de bepaling in de praktijk zal toepassen. Zij heeft de mogelijkheid om hier heel ver in te gaan, 

gezien de doelstelling van de wetgever bij een wet moeten worden afgeleid aan de hand waarvan 

al dan niet een fiscaal misbruik voorligt. In het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie548 

kan hier tevens gewezen worden op de vereiste van voorzienbaarheid van de fiscale wetgeving. 

Wanneer een fiscale wet aanleiding kan geven tot verschillende interpretaties, wat bij het nieuwe 

art. 344, §1 WIB het geval is, speelt het principe in dubio contra fiscum.549 Of deze rechtspraak in 

de toepassing van art. 344, §1 WIB navolging zal krijgen is nog onzeker. 

De overheid heeft de taak om hierover duidelijkheid te brengen. Dit heeft de Administratie 

geprobeerd in de circulaire van 4 mei 2012550, die echter voor weinig opheldering heeft gezorgd. 

Waarschijnlijk zal het, net zoals bij de oude antimisbruikbepaling, wachten zijn op een arrest van 

het Grondwettelijk Hof of het Hof van Cassatie om verduidelijking te brengen, enerzijds over de 

grondwettigheid van de bepaling, anderzijds over de onduidelijkheden.   

 

                                                                    
546 B. Peeters, “De fiscale bevoegdheidsverdeling na de vierde staatshervorming”, A.F.T. 1994, p. 197-206. 
547 M. MAUS, Het grote anti-rechtsmisbruik seminar Kluwer, 10 mei 2012. 
548 HvJ 7 juli 2011 (Serkov v. Ukraine), nr. 39766/05; HvJ 14 oktober 2010 (Shchokin), nr. 23759 /03 en 
37943/06. 
549 M. DELANOTE, “Geen belasting zonder (voorzienbare) wet”, Fisc.Act.2011, nr. 31, p. 1-5. 
550 Circ. Nr. 4/2012 van 4 mei 2012 (AFZ nr. 3/2012, AAF nr. 17/2012, AAPD nr. 4/2012), B.S. 14 mei 2012, 
p. 28141, e.v.  
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AFDELING 2 DE VRIJE KEUZE VAN DE MINST BELASTE WEG NÁ 

DE PROGRAMMAWET VAN 29 MAART 2012 

225. Zoals in deel twee aangegeven hebben de antimisbruikbepalingen beperkingen opgelegd 

aan de vrije keuze van de minst belaste weg. De belastingplichtige behield voor verrichtingen van 

economische aard het recht om te kiezen voor de minst belaste weg, wanneer hij kon aantonen 

dat de kwalificatie van zijn akte verantwoord was door rechtmatige financiële of economische 

motieven.  

226. Net zoals de memorie van toelichting bij het oude art. 344, §1 WIB, wijst deze van de 

nieuwe wettekst er eveneens op dat de bepaling “de Administratie in staat [moet] stellen 

rechtsmisbruik op een efficiënte manier aan te pakken, zonder […] de keuze van de minst belaste 

weg fundamenteel aan te tasten”551 (eigen onderlijning). Bij het woord “fundamenteel” kunnen 

vragen rijzen. Betekent dit dat het recht net wel een beetje is aangetast?552  

Net zoals de oude bepaling beperkt de nieuwe het recht om de minst belaste weg te kiezen. De 

keuzevrijheid in hoofde van de belastingplichtige blijft bestaan, voor zover hij kadert in de 

doelstellingen van de wetgever bij de specifieke wetsbepaling. Indien de Administratie kan 

bewijzen dat er één van de twee vormen van fiscaal misbruik voorliggen, blijft de handeling toch 

tegenstelbaar wanneer de belastingplichtige kan bewijzen dat de keuze voor de rechtshandeling is 

ingegeven door andere dan belastingontwijkende motieven. Of deze grenzen een effectieve 

beperking van de vrije keuze van de minst belaste weg zullen vormen, zal de toekomst moeten 

uitwijzen. 

 

  

                                                                    
551 Memorie van Toelichting bij het ontwerp van Programmawet (I) van 24 februari 2012, Parl.St. Kamer 
2011-2012, nr. 2081/001, p. 111.  
552 J. VERHOEYE, “Het bijzonder bewijsmiddel art. 344, §1 WIB”, Het grote anti-rechtsmisbruik seminar Kluwer, 
10 mei 2012, p. 5. 
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CONCLUSIE – VIJFTIG JAAR SIMULATIE  

Jaren ‘ 50: poging Administratie 

tot invoering leer van de 

wetsontduiking 

 

 

 

           

  1   2           3                              4                                                    5  

   Invoering van algemene                      wijziging  
   Antimisbruikbepalingen in algemene antimisbruik- 
            WIB, W.Reg., W.Succ. en W.BTW    bepalingen in 2012 

 

 

227. Doorheen de jaren blijkt dat de Administratie, hierin gesteund door de wetgever, 

verscheidene pogingen heeft ondernomen om beperkingen op te leggen aan de vrije keuze van de 

minst belaste weg. Indien zij telkenmale in haar opzet was geslaagd, zou de vrije keuze van de 

minst belaste steeds kleiner en kleiner geworden zijn, en was de hierbovenstaande dalende 

grafiek de levensloop van de vrije keuze van de minst belaste weg gedurende vijftig jaar. Hoewel 

de pogingen in theorie voldoen aan de grafiek, is de Administratie in de praktijk echter telkenmale 

enerzijds afgestraft door het Hof van Cassatie ([1] leer van de wetsontduiking en [3] economische 

werkelijkheidleer), anderzijds waren haar pogingen onwerkbaar in de praktijk ([4]de algemene 

antimisbruikbepalingen). De praktische invloed van de gewijzigde algemene 

antimisbruikbepalingen zal nog moeten blijken. Gelet echter op de vele onduidelijkheden, bestaat 

het risico enerzijds dat de bepalingen dezelfde weg opgaan als de vorige versie en de 

belastingplichtige in de praktijk slechts begrensd is door het Brepolsarrest. Aan de andere kant 

geeft de bepaling een grote vrijheid aan de Administratie en bestaat het risico dat zij hiermee een 

heel sterke beperking aan de vrije keuze van de minst belaste weg oplegt.  
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228. In tegenstelling tot de theorie, die in de vorige grafiek is geschetst, blijkt een nagenoeg 

tegengestelde praktijk gedurende vijftig jaar uit onderstaande grafiek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Het Hof van Cassatie heeft in het Brepolsarrest van 6 juni 1961 de vrije keuze van de minst 

belaste weg uitdrukkelijk erkend. De belastingplichtige heeft het recht om zuiver 

belastingontwijkende handelingen te stellen, op voorwaarde dat hij geen enkele fiscale wet 

schendt en alle gevolgen van de gestelde handeling aanvaardt.  

            In de jaren ’50, nog voor de erkenning van de vrije keuze van de minst belaste weg door het 

Brepolsarrest, ondernam de Administratie een poging om de leer der wetsontduiking in het fiscaal 

recht te introduceren. Een belastingontwijkende handeling is hierdoor slechts aanvaardbaar 

wanneer ze in overeenstemming is met het doel en de strekking van de wet. Gesteund op de 

strijdigheid met de vrije keuze van de minst belaste weg, heeft het Hof van Cassatie de leer der 

wetsontduiking expliciet afgewezen. Desondanks vond de wetsontduiking toch zijn ingang in de 

rechtspraak via een subjectieve interpretatie van het simulatiebegrip. De aanhangers hiervan in 
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de rechtspraak en rechtsleer waren echter uiterst miniem zodat de effectieve vrije keuze van de 

minst belaste weg zoals vastgelegd door het Brepolsarrest uiteindelijk behouden bleef.  

             In de jaren ’70 wou de Administratie de theorie van de economische werkelijkheid in het 

fiscaal recht invoeren. Een belastingontwijkende handeling is hierdoor slechts tegenstelbaar aan 

de Administratie wanneer ze overeenstemt met de economische en commerciële bedoelingen die 

de belastingplichtige met de handeling beoogt. Na een aanvankelijke aanvaarding in de 

rechtspraak heef het Hof van Cassatie de theorie expliciet afgewezen in het arrest “Van Rompaey 

vs. Mortsels Accountant Kantoor”. Deze afwijzing heeft het Hof bevestigd in het arrest “Au Vieux 

Saint-Martin” en tegelijkertijd de vrije keuze van de minst belaste weg tot in het uiterste 

doorgetrokken. Zelfs wanneer de belastingplichtige enkel en alleen de bedoeling heeft belastingen 

te ontwijken, is de handeling aan de Administratie tegenstelbaar wanneer ze voldoet aan de 

voorwaarden uit het Brepolsarrest.  

 

            Na deze afwijzingen en gelet op het legaliteitsbeginsel (zie supra rn. 81) sprong de 

wetgever, gestaafd door de gecreëerde onbillijkheid, de Administratie te hulp. Dit leidde tot de 

invoering van algemene antimisbruikbepalingen in de verschillende fiscale wetboeken. Deze 

zorgden ervoor dat de Brepolsdoctrine geen stand hield. De grenzen van een toegelaten simulatie 

werden aanzienlijk beperkt. Slechts wanneer de belastingplichtige rechtmatige economische of 

financiële motieven voor een belastingontwijkende kwalificatie kon voorleggen was zij 

tegenstelbaar aan de Administratie. In de praktijk bleken deze bepalingen echter hun doelwit te 

missen en slechts met veel moeite toepasbaar voor de Administratie. De rechtspraak van het Hof 

van Cassatie bleek de kers op de taart van de inefficiënte antimisbruikbepalingen. Door de 

onwerkzame antimisbruikbepalingen bestond de enige effectieve begrenzing van de vrije keuze 

van de minst belaste weg in feite nog steeds uit de Brepolsdoctrine.   

            

            Gesteund door de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie fraude, heeft 

de regering Di Rupo I de antimisbruikbepalingen aan een grondige wijziging onderworpen. Gelet 

op de centrale veranderingen heeft zij de bedoeling om tegemoet te komen aan de punten van 

inefficiëntie waarop de vorige versie gestrand was. Of zij hierin geslaagd is en een werkbare 

bepaling geïntroduceerd heeft, is nog de vraag. De rechtsleer wijst alvast in eerste instantie op 

verschillende onduidelijkheden die in de wettekst vervat zitten553. Daarnaast laait de discussie 

over de grondwettigheid van de bepaling opnieuw hoog op, gefundeerd op gelijkaardige gronden 

als onder de vorige versie554. De vrije keuze van de minst belaste weg blijft behouden voor zover 

                                                                    
553 Zie randnummer 224. 
554 Zie randnummer 217. 

3 

4 

5 
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zij kadert in de bedoeling van de wetgever bij de onder vuur liggende wetsbepaling. De exacte 

impact op de vrije keuze van de minst belaste weg zal de toekomst echter moeten uitwijzen. Gelet 

op de vele onduidelijkheden, wordt het wellicht opnieuw wachten op een arrest van het 

Grondwettelijk Hof of het Hof van Cassatie. Dit biedt op zijn minst een verhelderend vooruitzicht, 

gelet op de tijdspanne die er bij de vorige versie is over gegaan vooraleer het Grondwettelijk Hof 

een uitspraak heeft gedaan (1993-2004). In afwachting van eventuele verduidelijkende arresten is 

de praktijk in spanning voor de aanwending van de nieuwe bepaling door de Administratie. Door 

de geschetste onduidelijkheden heeft zij de mogelijkheid om een zeer brede beperking aan de 

keuzevrijheid van de belastingplichtige op te leggen.  

Één zaak staat nu al vast, de adviseringspraktijk zal grondig moeten veranderen. Waar vroeger 

belastingontwijkende mechanismen mogelijk waren met de enige vereiste dat geen wettelijke 

bepaling werd overtreden en de belastingplichtige er alle gevolgen van aanvaardde, is dit niet 

meer mogelijk. De belastingplichtige zal reële bedoelingen moeten kunnen aangeven, waar dit 

vroeger onder de Brepolsdoctrine de typerende afwezigheid was.  
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