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GOEMAERE THOMAS 
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INLEIDING  

1. Is er wel plaats voor vertrouwen in het Belgisch fiscaal recht? Dat is in essentie de vraag 

die in onderstaand werk behandeld zal worden. Door het situeren en analyseren van het 

vertrouwensbeginsel in het Belgisch fiscaal recht en het in een Europese context te plaatsen 

zal uiteindelijk getracht worden een antwoord te vinden op bovenstaande vraag.  

De relatie waar het om gaat in het fiscaal recht is vanzelfsprekend die tussen de 

belastingplichtige en de fiscus, vertegenwoordigt door diens administratie. In die relatie 

kunnen er in navolging van VERMEERSCH en DAUGINET
1

 een aantal 

vertrouwenwekkende handelingen onderscheiden worden: 

 Akkoord 

 Vaste gedragslijn 

 Administratieve richtlijnen/circulaires 

 Ruling  

 Verschaffen van inlichtingen 

2. De vraag is nu in welke mate de belastingplichtige werkelijk mag ‘vertrouwen’ op deze 

handelingen die plaats kunnen vinden tussen hem en de fiscale administratie. Zoals een 

krantenkop het zou kunnen stellen, ‘kan u de fiscus wel vertrouwen’? Is er met andere 

woorden plaats voor het vertrouwensbeginsel in het Belgisch fiscaal recht?  

Bij het beantwoorden van deze vraag zal niet gefocust worden op één specifieke 

vertrouwenwekkende handeling, maar wordt eerder een algemeen beeld gegeven van de 

positie van het vertrouwensbeginsel in de relatie tussen de fiscus en de belastingplichtige. 

Hiermee valt het vertrouwensbeginsel in een wetgevende context – bijvoorbeeld het al dan 

niet invoeren van overgangsbepalingen bij wetswijzigingen – buiten het bestek van dit werk 

aangezien daar de relatie tussen de wetgever en de belastingplichtige centraal staat.  

3. Eerst wordt het vertrouwensbeginsel gesitueerd in de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur. Welke andere beginselen van behoorlijk bestuur zijn er en wat is de plaats van het 

vertrouwensbeginsel tussen die beginselen? Ook zal stil gestaan worden bij de 

ontstaansgeschiedenis van het vertrouwensbeginsel en hoe het zijn weg gevonden heeft naar 

het Belgisch fiscaal recht.  

                                                 
1
 F. VERMEERSCH, “Het vertrouwensbeginsel in fiscaal recht”, AFT 2010, alf. 8-9, 57-62 ; V. DAUGINET en 

B. AMEYE, “Rechtszekerheid, vertrouwensbeginsel en goede trouw. Europeesrechtelijke doorwerking in de 

Belgische rechtsorde”, AFT 2009, afl. 5, 25 
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4. Vervolgens wordt gefocust op de eerste benaderingen in de rechtsleer en de eerste 

rechtspraak rond dit beginsel. Meer bepaald wordt de klassieke leer besproken en een aantal 

verfijningen daarop in de rechtsleer. 

5. Daaropvolgend doet het Hof van Cassatie op 27 maart 1992 een baanbrekend arrest met 

betrekking tot het vertrouwensbeginsel in het fiscaal recht, dit arrest wordt in extenso 

besproken. Ook de daaropvolgende rechtspraak van het Hof van Cassatie wordt besproken. 

Door middel van een analyse van de rechtspraak en de rechtsleer tot en met 2009 wordt een 

poging gedaan om in die rechtspraak een lijn te vinden. Ook zullen alternatieve benaderingen 

ten opzichte van die van het Hof van Cassatie gegeven worden. 

6. Het vertrouwensbeginsel kan echter onmogelijk enkel in zijn Belgische context gezien 

worden. Daarom wordt vervolgens de Europese invloed op dit beginsel geanalyseerd. 

Daarvoor zullen de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie en het EVRM bekeken 

worden.  

Na de analyse van die Europese invloed zal het grote belang ervan blijken, die ook door de 

rechtsleer benadrukt wordt. Daarom wordt hierop uitgebreid verder gegaan. Na het afbakenen 

van de concrete onderzoeksvraag zal namelijk de Europese invloed op het 

vertrouwensbeginsel in het Belgisch fiscaal recht getoetst worden. In concreto zal nagegaan 

worden of de Europese invloed werkelijk omgezet wordt in de rechtspraak van het Hof van 

Cassatie en de Hoven van Beroep. Dit zal gedaan worden door een eigen analyse van de 

rechtspraak in de periode 2010-2013 en de in beperkte mate aanwezige rechtsleer. Dit voor 

zowel de inkomstenbelasting als BTW. Uiteindelijk wordt gepoogd een antwoord te geven op 

de vraag: is de Europese invloed merkbaar op de rechtspraak van het Hof van Cassatie en de 

Hoven van Beroep inzake het vertrouwensbeginsel en is die invloed al dan niet verschillend 

voor inkomstenbelastingen en BTW?  
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1. ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK 

BESTUUR 

7. Het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel ressorteren beiden onder de grote noemer 

van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Om het vertrouwens- en 

rechtszekerheidsbeginsel goed te begrijpen, starten we dit literatuuroverzicht dan ook met de 

studie van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.  

Nadat we deze beginselen gekaderd hebben, leiden we daar het vertrouwens- en 

rechtszekerheidsbeginsel uit af.  

1.1. STUDIE ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK 

BESTUUR  

8. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn een principe overgewaaid uit het 

Nederlandse bestuursrecht en kenden in België een echte bloei in de jaren 70 van de vorige 

eeuw. We starten deze studie van de literatuur bij het ontstaan en de verdere evolutie van de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Daarna bekijken we welke verschillende soorten 

beginselen van behoorlijk bestuur er bestaan. We geven een niet-limitatieve opsomming van 

deze beginselen en een indeling van de verschillende soorten rechtsnormen die we kunnen 

afleiden uit de beginselen. Ten slotte stippen we even het belang aan van deze beginselen in 

onze rechtsleer en rechtspraak, en bekijken we de verhouding van deze beginselen ten 

opzichte van andere normen in de rechtsleer, waaronder het legaliteitsbeginsel en het 

rechtsstaatbeginsel.  

1.1.1. ONTSTAAN EN EVOLUTIE 

9. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn algemene rechtsbeginselen die 

aanwijzingen geven over de wijze waarop bestuursbeslissingen moeten worden genomen en 

ter kennis gebracht
2
. Deze rechtsbeginselen zijn meestal ongeschreven. De overheid wordt 

geacht deze bij elk optreden in acht te nemen
3
. 

                                                 
2
 J. DE STAERCKE, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Antwerpen, Kluwer, 2004 

3
 F. VERMEERSCH, “Het vertrouwensbeginsel in fiscaal recht”, AFT 2010, alf. 8-9 
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10. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn ontstaan vanuit het bestuursrecht
4
. De 

beginselen zijn niet toevallig ontstaan. Volgens VAN DE VELDE
5
 kan hun ontstaan worden 

verklaard vanuit de evolutie naar een meer wederkerige relatie tussen de burger en het 

bestuur. De burger wil in een rechtsstaat door het bestuur meer als een subject en niet als een 

object behandeld worden,  de burger zoekt eigenlijk naar een positie gelijkwaardig aan het 

bestuur
6
. Hij is in zijn relatie met het bestuur steeds mondiger en alerter

7
.  

Daarnaast is er een evolutie van een toenemende delegatie van de wetgevende bevoegdheid 

aan de uitvoerende macht, die daardoor op zijn beurt meer discretionaire bevoegdheden 

verwerft
8
. Dat fenomeen houdt in dat uit de wet niet meer de rechtspositie van de betrokken 

burgers volledig kan worden gekend, maar dat de wetgever slechts vage normen in de wet 

neerlegt en dat lagere organen of bestuursorganen de bevoegdheid hebben om meer specifiek 

de rechtspositie van de burger te bepalen
9
. De beginselen van behoorlijk bestuur dienen 

eigenlijk als een soort compensatie voor deze evolutie (“compensatietheorie”), aangezien het 

bepalen van de rechtspositie van de burger essentieel is voor het legaliteitsbeginsel, moet het 

wegvallen van de garanties uit de wet worden gecompenseerd met de beginselen van 

behoorlijk bestuur
10

. MAST et al. formuleert dit als een soort afgewogen regelgeving, in 

plaats van over te gaan tot de klassieke eenzijdige regelgeving, komt een regel tot stand via 

overleg en andere vormen van consultatie tussen de belanghebbenden
11

. De beginselen 

beschermen verder de burger tegen onbehoorlijk bestuur en geven het bestuur een maatstaf 

voor de wijze waarop zij dient te functioneren
12

. 

11. Deze beginselen zijn eigenlijk van Nederlandse origine. Daar werden al contouren van de 

beginselen in de jaren 1930 zichtbaar
13

. De beginselen van behoorlijk bestuur als leidraad en 

                                                 
4
 H.F.T. PENNARTS, Beginselen van behoorlijk bestuur, Apeldoorn, Maklu, 2008 

5
 E. VAN DE VELDE, Afspraken met de fiscus: de grenzen, juridische kwalificatie en rechtsgevolgen, Brussel, 

Larcier, 2009 
6
 J. DE STAERCKE., Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Antwerpen, Kluwer, 2004; A. VAN 

MENSEL, Het beginsel van behoorlijk bestuur, Gent, Mys en Breesch, 1997 
7

 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2006 
8
 H.F.T. PENNARTS, Beginselen van behoorlijk bestuur, Apeldoorn, Maklu, 2008; L.P. SUETENS, Algemene 

rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur in het Belgisch administratief recht, T.B.P. 1970 
9
 H.F.T. PENNARTS, Beginselen van behoorlijk bestuur, Apeldoorn, Maklu, 2008 

10
 H.F.T. PENNARTS, Beginselen van behoorlijk bestuur, Apeldoorn, Maklu, 2008; E. VAN DE VELDE, 

Afspraken met de fiscus: de grenzen, juridische kwalificatie en rechtsgevolgen, Brussel, Larcier, 2009; F. 

VERMEERSCH, “Het vertrouwensbeginsel in fiscaal recht”, Gent, AFT 2010, afl. 8-9, 2009 
11

 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME., J VANDE LANOTTE., Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2006 
12

 E. VAN DE VELDE, Afspraken met de fiscus: de grenzen, juridische kwalificatie en rechtsgevolgen, Brussel, 

Larcier, 2009 
13

 P. NICOLAI, Beginselen van behoorlijk bestuur, 1990 
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toetsingscriterium, kennen we in België pas sinds na de Tweede Wereldoorlog
14

, de principes 

werden overgenomen uit het Franse publiekrecht
15

. Zoals eerder vermeld is de oorzaak van de 

opkomst van de beginselen van behoorlijk bestuur grotendeels te vinden in de terugtred van 

de wetgever ten voordele van de uitvoerende macht
16

. De beginselen werden echter nog niet 

als dusdanig genoemd of als aparte juridische norm te onderscheiden 
17

. Pas in de jaren 1970 

werden de beginselen van behoorlijk bestuur in de rechtspraak opgenomen. Opnieuw 

geïntroduceerd vanuit Nederland, waar de beginselen al reeds enkele decennia vroeger hun 

opgang maakten. Die introductie was geen kunstmatig gebeuren. Al reeds verschillende 

decennia vormden de beginselen een leidraad in het publiekelijk bestuurlijk optreden, ook al 

gebeurde dit niet altijd onder dezelfde benaming. Ook in België werden de beginselen in de 

jaren 1970 ‘officieel’ geïntroduceerd als toetsing voor bestuurshandelen
18

. De Raad van State 

stelde in het arrest van 17 april 1974: “Elke bestuursoverheid moet zich in de uitoefening van 

haar bevoegdheden gedragen overeenkomstig de eisen van behoorlijk bestuur, zonder dat het 

vereist is dat zodanig gedrag bij uitdrukkelijk voorschrift is opgelegd”
19

. 

12. Heden ten dage zijn de beginselen van behoorlijk bestuur uitgegroeid tot een substantieel 

onderdeel in het bestuursrecht. Het is ondertussen erkend als een fundamenteel recht, en 

opgenomen in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie
20

. Vandaag zal geen 

enkele rechter of beroepsinstantie, die overheidsbeslissingen heeft te beoordelen, de 

beginselen van behoorlijk bestuur naast zich kunnen neerleggen. De huidige wetgevings- en 

bestuurspraktijk dwingt zich hier in zekere mate toe
21

. 

13. Beginselen van behoorlijk bestuur hebben echter nog een andere achtergrond dan het 

bestuursrecht. Ook in andere delen van het publiek recht zoals het privaatrecht, het strafrecht 

                                                 
14

 H.F.T. PENNARTS, Beginselen van behoorlijk bestuur, Apeldoorn, Maklu, 2008; J. DE STAERCKE, 

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Antwerpen, Kluwer, 2004; A. VAN MENSEL,, Het beginsel van 

behoorlijk bestuur, Gent, Mys en Breesch, 1997 
15

 P. POPULIER, “Beginselen van behoorlijk bestuur:begrip en plaats in de hiërarchie van de normen” in I. 

OPDEBEEK  en M. Van Damme, (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure,2006 
16

 H.F.T. PENNARTS, Beginselen van behoorlijk bestuur, Apeldoorn, Maklu, 2008; P. POPULIER, “Beginselen 

van behoorlijk bestuur:begrip en plaats in de hiërarchie van de normen” in I. OPDEBEEK en M. VAN 

DAMME, (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure,2006 
17

 H.F.T. PENNARTS, Beginselen van behoorlijk bestuur, Apeldoorn, Maklu, 2008 
18

 J. DE STAERCKE, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Antwerpen, Kluwer, 2004 
19

 R.v.St. 17 april 1974, nr. 16.364 
20

 P. POPULIER, “Beginselen van behoorlijk bestuur:begrip en plaats in de hiërarchie van de normen” in I. 

OPDEBEEK en M. VAN DAMME, (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure,2006 
21

 J. IN’T VELD en S.J. KOEMAN, Beginselen van behoorlijk bestuur, Zwolle, Tjeenk Willink, 1985 
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en het staatsrecht komen we deze beginselen tegen. Sommige zijn specifiek voor het bepaalde 

recht anderen zijn dan weer meer algemene beginselen 
22

.  

1.1.2. AARD EN INDELING 

14. De rode draad doorheen de beginselen van behoorlijk bestuur is de plicht opgelegd aan de 

overheid van het voeren van een rationeel bestuur
23

. Beginselen van behoorlijk bestuur gelden 

altijd en overal
24

. 

Beginselen van behoorlijk bestuur zijn geen rechtsnormen, zij regelen geen 

rechtsbetrekkingen. Uit de beginselen van behoorlijk bestuur worden echter wel rechtsnormen 

afgeleid die de rechtsbetrekking tussen bestuur en burger beheersen. Volgens VAN MENSEL 

kunnen we spreken over afgeleide rechtsnormen in plaats van rechtsbeginselen op basis van 

twee elementen en hun rechtstreekse toepasbaarheid. Ten eerste moet het bestuur zich altijd 

gedragen ten opzichte van de burger overeenkomstig de rechtsnormen afgeleid uit de 

beginselen van behoorlijk bestuur. Het bestuur wordt in zijn handelen verplicht de beginselen 

te hanteren en te respecteren. Dat maakt de beginselen anders dan wettelijke regelingen die 

slechts van toepassing zijn op het gebied waarop de regeling van toepassing is
25

. Ten tweede 

is het  aan de rechter om te controleren of het bestuur ze bij de uitoefening van zijn 

bevoegdheden heeft gerespecteerd. Doch moeten zij tevens door het bestuur tot gelding 

worden gebracht, geheel los van de vraag of een rechtelijke toetsing op het bestuurlijk 

handelen zal volgen
26

.  

15. De opsomming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur verschilt van auteur 

tot auteur 
27

. Meestal wordt een onderscheid gemaakt tussen procedurele of formele en 

inhoudelijke of materiële beginselen van behoorlijk bestuur. De eerste, de procedurele of 

formele staan hierbij voor bepaalde maatschappelijke gegevens, waarden en opvattingen die 

aan het rechtssysteem ten grondslag liggen zonder zelf van positiefrechtelijke aard te zijn 

(beginselen sensu lato)
28

. VAN MENSEL meent dat deze meer zeggen over het 

                                                 
22

 H.F.T. PENNARTS, Beginselen van behoorlijk bestuur, Apeldoorn, Maklu, 2008 
23

 P. POPULIER, “Beginselen van behoorlijk bestuur:begrip en plaats in de hiërarchie van de normen” in I. 

OPDEBEEK en M. VAN DAMME, (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure,2006 
24

 A. VAN MENSEL, Het beginsel van behoorlijk bestuur, Gent, Mys en Breesch, 1997 
25

 A. VAN MENSEL, Het beginsel van behoorlijk bestuur, Gent, Mys en Breesch, 1997 
26

 J. IN’T VELD en S.J. KOEMAN, Beginselen van behoorlijk bestuur, Zwolle, Tjeenk Willink, 1985 
27

 P. POPULIER, “Beginselen van behoorlijk bestuur:begrip en plaats in de hiërarchie van de normen” in I. 

OPDEBEEK, en M. VAN DAMME, (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure,2006  
28

 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2006 
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besluitvormingsproces
29

. De tweede soort, de inhoudelijke of materiële beginselen, handelen  

volgens MAST et al. eerder over concrete gedragsvoorschriften met een positiefrechtelijk 

karakter (beginselen sensu stricto)
30

,  terwijl VAN MENSEL deze indeelt als beginselen die 

over de inhoud oordelen
31

. Onder de formele of procedurele beginselen vallen onder andere: 

het zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel, het verbod op vooringenomenheid of 

onpartijdigheid en het fair-play of het rechtszekerheidsbeginsel (waaronder onder andere het 

recht van verdediging, de hoorplicht en het onpartijdigheidsbeginsel vallen). Onder de 

inhoudelijke of materiële beginselen vinden we onder andere: het gelijkheidsbeginsel, het 

rechtszekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel, het evenredigheidsbeginsel, het 

willekeurverbod, het redelijkheidsbeginsel, verbod op machtsafwending en zuinigheid
32

. 

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat niet alle beginselen van behoorlijk bestuur duidelijk 

zijn afgebakend en vaak in elkaar overlopen
33

. 

16. SUETENS
34

 is als eerste in België nagegaan in welke mate de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur in de jurisprudentie van de Raad van State terug te vinden zijn. Hij 

onderscheidde daarbij tien beginselen: het beginsel van fair-play, de motiveringsplicht, de 

zorgvuldigheidsplicht, verbod op machtsafwending, verbod op willekeur, het 

gelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel, de zuinigheidsplicht, de hoorplicht en de 

onpartijdigheid
35

. Daarnaast heeft PENNARTS ook een opsomming gegeven van de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur in België opgedeeld volgens formeel of 

procedureel en materieel of inhoudelijk. Waarbij hij onder formeel het beginsel van fair-play, 

het onafhankelijkheidsbeginsel en de motiveringsplicht klasseert. Onder materieel vinden we 

het gelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel, het 

vertrouwensbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. Nog een bevestiging dat de beginselen niet 

altijd duidelijk zijn afgebakend en dat de interpretatie verschilt van auteur tot auteur.  

  

                                                 
29

 A. VAN MENSEL, Het beginsel van behoorlijk bestuur, Gent, Mys en Breesch, 1997  
30

 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2006 
31

 A. VAN MENSEL, Het beginsel van behoorlijk bestuur, Gent, Mys en Breesch, 1997 
32

 H.F.T. PENNARTS, Beginselen van behoorlijk bestuur,  Apeldoorn, Maklu, 2008; J. DE STAERCKE,  

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Antwerpen, Kluwer, 2004; A. VAN MENSEL, Het beginsel van 

behoorlijk bestuur, Gent, Mys en Breesch, 1997; F. VERMEERSCH, “Het vertrouwensbeginsel in fiscaal 

recht”, Gent, AFT, 2010, afl. 8-9, 2009 
33

 F. VERMEERSCH, “Het vertrouwensbeginsel in fiscaal recht”, Gent, AFT, 2010, afl. 8-9, 2009 
34

 L.P. SUETENS, Algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur in het Belgisch 

administratief recht, T.B.P. 1970 
35

 L.P. SUETENS, Algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur in het Belgisch 

administratief recht, T.B.P. 1970 
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1.1.3 PLAATS IN HIËRARCHIE VAN DE NORMEN 

17. Beginselen van behoorlijk bestuur streven zo’n groot mogelijk toepassingsgebied na. De 

vraag is dan of we deze beginselen ook kunnen afdwingen als deze in strijd zijn met de wet. 

Hiervoor moeten we rekening houden met het rechtsstaatbeginsel en het legaliteitsbeginsel. 

De overheid moet zich te allen tijde aan de wet houden en de overheid kan juridisch niet 

handelen zonder een specifieke wettelijk toegekende bevoegdheid
36

.  

18. Tot voor de rechtspraak van het Arbitragehof
37

 ging men er van uit dat de beginselen van 

behoorlijk bestuur en rechtsbeginselen in het algemeen onduidelijkheden in de wet kunnen 

aanvullen en leemten kunnen opvullen, maar geen voorrang hebben op de wet. De wet kan 

steeds van het rechtsbeginsel afwijken
38

. Na de rechtspraak van het Arbitragehof leek het 

duidelijk dat die stelling niet langer van toepassing kon zijn, ermee rekening houdende dat 

sommige algemene rechtsbeginselen zijn gaan primeren op de wet in de normenhiërarchie
39

. 

MAST et al. geven naar aanleiding van deze uitspraak sommige rechtsbeginselen een 

grondwettelijke status, deze stelling werd echter niet door iedereen gevolgd. Zo zijn er andere 

auteurs die menen dat een beginsel moet gedekt zijn door een grondwettelijke bepaling om 

grondwettelijke waarde te verkrijgen
40

. Daaruit volgt dat als de beginselen van behoorlijk 

bestuur tot een bestuur is gericht dat ondergeschikt is aan de wetgever, de beginselen ook 

ondergeschikt worden aan de wet
41

. Zo zijn algemene rechtsbeginselen met grondwettelijke 

waarde bij uitstek voor uitoefening van de wetgevende functie relevant
42

. 

19. Volgens MAST et al. vullen algemene rechtsbeginselen met grondwettelijke waarde de 

grondwet aan en verwoorden ze de idee van de rechtsstaat. Het zijn fundamentele 

gedragsregels die wezenlijk zijn voor het bestaan en de handhaving van de rechtsorde en die 

derhalve worden geacht intrinsiek deel uit te maken van de grondwet, die immers de 

                                                 
36

 H.F.T. PENNARTS, Beginselen van behoorlijk bestuur, Apeldoorn, Maklu, 2008 
37

 Arbitragehof nr.32 van 29 januari 1987 
38

 J. DE STAERCKE, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Antwerpen, Kluwer, 2004; A. MAST, J. 

DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE,  Overzicht van het Belgisch administratief recht, 

Antwerpen, Kluwer, 2006 
39

 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2006 
40

  P. POPULIER, “Beginselen van behoorlijk bestuur:begrip en plaats in de hiërarchie van de normen” in I. 

OPDEBEEK en M. VAN DAMME, (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure,2006 
41

 J. DE STAERCKE, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Antwerpen, Kluwer, 2004 
42

 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2006 
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fundamentele regels omvat die de inrichting en de werking van de Staat en diens relatie tot de 

burgers beheersen
43

. 

20. Volgens PENNARTS spelen de beginselen niet altijd een vooraanstaande rol bij de 

toetsing van het handelen van het bestuur. De rol die beginselen in concrete gevallen spelen is 

afhankelijk van het beginsel in kwestie, het soort handeling dat het bestuur pleegt en wie het 

beginsel hanteert: het bestuur of de rechter. De beginselen kunnen dus eigenlijk spelen op 

twee niveaus. Wanneer we spreken over het hanteren van de beginselen door het bestuur 

bevinden we ons op het niveau van de Administratie, wanneer we echter de toetsing van de 

beginselen door de rechter bespreken, bijvoorbeeld door het Hof van Justitie of het 

Grondwettelijk hof, bevinden we ons op het niveau van de wetgever
44

. Het is belangrijk 

steeds dit onderscheid te maken wanneer we spreken over beginselen van behoorlijk bestuur.  

21. PENNARTS stelt dat er aanvankelijk enkel toepassing van de beginselen gevonden werd 

op het eerste niveau, als normen voor typisch bestuurlijk handelen in concrete gevallen zoals 

in wettelijke voorschriften of beleidsregels. Daarnaast vonden de beginselen eveneens 

toepassing op het privaatrechtelijk handelen van de overheid. Mede hierdoor kent 

communautaire recht zijn eigen beginselen van behoorlijk bestuur die worden gebruikt bij de 

toetsing van gemeenschapsorganen en handelingen die de Lidstaten stellen
45

. IN’T VELD en 

KOEMAN treden PENNARTS bij en stellen dat de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur, mede dankzij rechtspraak van het Hof van Justitie en het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens, verder gaan dan enkel het bestuursrecht
46

. 
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1.2. VERTROUWENSBEGINSEL EN HET 

RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL 

22. Na het kaderen van beginselen van behoorlijk bestuur kunnen we ons richten op één van 

deze beginsels, namelijk het vertrouwensbeginsel. Het vertrouwensbeginsel is gegroeid van 

onder de vleugels van het rechtszekerheidsbeginsel. Als eerste bekijken we verschillende 

definities van het vertrouwensbeginsel, waaronder de definitie gegeven door de Raad van 

State. Daarna bestuderen we het ontstaan van het vertrouwensbeginsel en zijn positie ten 

opzichte van andere beginsels. Tot slot bekijken we in welk kader en onder welke 

omstandigheden het vertrouwensbeginsel kan worden ingeroepen. Hierbij zullen ook zijn 

beperkingen naar voren komen. 

1.2.1. DEFINITIE 

23. In zijn arrest van 17 maart 1987 geeft de Raad van State een definitie van het 

vertrouwensbeginsel, zijnde als
47

: “… één der beginselen van behoorlijk bestuur krachtens 

hetwelk de burger moet kunnen betrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op 

toezeggingen of beloften die de overheid in het concreet geval heeft gedaan.”. Mede hieraan 

verbindt de Raad van State drie voorwaarden: het bestaan van een vergissing van het bestuur, 

het ten gevolge van deze vergissing verlenen van een voordeel aan een burger en de 

afwezigheid van gewichtige redenen om dat voordeel terug te vorderen
48

.  

24. Een andere definitie vinden we in VAN DAMME en WIRTGEN: “De burger moet 

kunnen vertrouwen op toezeggingen of beloften die het bestuur in een concreet geval heeft 

gedaan of op wat door hem niet anders kan worden opgevat dan als een vaste gedrags- of 

beleidsregel van het bestuur op grond waarvan het bestuur de door hem opgewekte 

gerechtvaardigde verwachtingen niet mag beschamen”
49

. 

25. Beide definities stellen alvast één zaak centraal, de burger moet kunnen vertrouwen op 

toezeggingen of beloften die het bestuur heeft gedaan. Men gaat trachten de burger te 

beschermen tegen veranderingen in het bestuur, die in het nadeel van de burger kunnen 

spelen. Men moet altijd vermijden dat er schade aan de burger wordt berokkend.  

                                                 
47

 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE? Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2006 
48

 R.v.St. 17 maart 1987, nr. 27.685, VERMEULEN, Arr.R.v.St. 1987, 75 
49

 M. VAN DAMME en A. WIRTGEN, “Het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel”, in I. OPDEBEEK en 

M. VAN DAMME, Beginselen van behoorlijk bestuur,  Brugge, die Keure, 2006, 320 
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1.2.2. ONTSTAAN EN POSITIE 

26. Het vertrouwensbeginsel is gegroeid van onder de grotere noemer van het 

rechtszekerheidsbeginsel. Het rechtszekerheidsbeginsel houdt volgens het arrest van Cassatie 

van 27 maart 1992 in dat “de burger moet kunnen vertrouwen op wat door hem niet anders 

kan worden opgevat dan als een vaste gedrags- of beleidsregel van de overheid”
50

. Met 

andere woorden, het rechtszekerheidsbeginsel dwingt het bestuur ertoe bepaald beleid uit te 

tekenen
51

. In de rechtspraak en rechtsleer worden beide begrippen dan ook vaak door elkaar 

gebruikt
52

.  

27. Nochtans wijzen auteurs er op dat ondanks de duidelijke band tussen het vertrouwens- en 

het rechtszekerheidsbeginsel, men er toch niet mag van uitgaan dat het vertrouwensbeginsel 

steeds onder het toepassingsgebied van het rechtszekerheidsbeginsel valt. Het 

vertrouwensbeginsel kan in verband worden gebracht met andere beginselen van behoorlijk 

bestuur zoals het zorgvuldigheids-, het redelijkheids- en het gelijkheidsbeginsel
53

. Verder 

kunnen er situaties optreden dat het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel 

elkaar tegenspreken. Het vertrouwensbeginsel zullen we bijvoorbeeld inroepen bij de 

verkeerde toepassing van een wet terwijl we het rechtszekerheidsbeginsel eerder zullen 

toepassen als men wil dat de wet strikt wordt gevolgd
54

. WIRTGEN en VAN DAMME
55

 

geven het vertrouwensbeginsel een meer subjectieve aard, terwijl ze het 

rechtszekerheidsbeginsel als eerder objectief klasseren. Verschillende auteurs, waaronder DE 

TAEYE
56

, wijzen er dan ook op dat we het vertrouwensbeginsel kunnen zien als een 

zelfstandig beginsel van behoorlijk bestuur, los van het rechtszekerheidsbeginsel. Het 
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51

 E. VAN DE VELDE, Afspraken met de fiscus: de grenzen, juridische kwalificatie en rechtsgevolgen, Brussel, 

Larcier, 2009  
52

 F. VERMEERSCH, “Het vertrouwensbeginsel in fiscaal recht”, Gent, AFT, 2010, afl. 8-9, 2009 
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 M. VAN DAMME en A. WIRTGEN, “Het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel”, in I. OPDEBEEK en 

M. VAN DAMME, Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006 
54

 S. DE TAEYE, “Het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel” in B. HUBEAU en P. POPULIER, 

Behoorlijk ruimtelijk ordenen: algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de ruimtelijke ordening en de 

stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2002. 
55
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vertrouwensbeginsel kan in vergelijking met het rechtszekerheidsbeginsel een relatief recent 

beginsel genoemd worden
57

. 

1.2.3. TOEPASSING 

28. Het vertrouwensbeginsel treedt op wanneer het bestuur handelingen stelt of nalaat 

handelingen te stellen waarop iemand kan hebben vertrouwd
58

. Het recht moet voorzienbaar 

en toegankelijk zijn, op het moment dat een rechtsonderhorige bepaalde handelingen stelt 

moet hij kunnen zien wat de gevolgen van zijn handelingen zullen zijn
59

.  De overheid zal het 

door hem gewekte vertrouwen moeten honoreren
60

. Hierbij hoort onder andere de niet-

retroactiviteit van rechtshandelingen, ter voorkoming van rechtsonzekerheid. Zo zal een 

nieuwe wet niet met terugwerkende kracht inwerken op daarvoor bestaande toestanden
61

.  

29. Het vertrouwensbeginsel wordt in de rechtspraak frequenter dan voorheen ingeroepen 

vanwege zijn subjectieve aard. De toepassing van het vertrouwensbeginsel in 

bestuursrechtelijke aangelegen veronderstelt een integrale belangenafweging die verder reikt 

dan de belangen van de tegenpartij in een geding voor de rechter. Het vertrouwensbeginsel 

behelst ook de belangen van derden en sterker nog, het algemeen belang
62

.  

Echter blijft het vertrouwensbeginsel in casu een beginsel. In die zin dat het opgewekte 

vertrouwen moet worden gehonoreerd maar het is mogelijk dat andere zaken de bovenhand 

kunnen krijgen. Het vertrouwen hoeft dus niet altijd te worden gehonoreerd, de mogelijkheid 

bestaat dat er contra-argumenten zijn die het beginsel afzwakken
63

. Zoals wanneer er een 

wettelijke grondslag bestaat of uitzonderlijke omstandigheden optreden die een doelstelling 

van algemeen belang of de goede werking van een openbare dienst in het gedrang brengen
64

.  
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1.3. CONCLUSIE 

30. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn algemene rechtsbeginselen die 

aanwijzingen geven over de wijze waarop bestuursbeslissingen moeten worden genomen en 

ter kennis gebracht. We hebben gezien dat deze beginselen stelselmatig en niet toevallig zijn 

ontstaan. Een samenloop van zaken waaronder de toenemende delegatie van de wetgevende 

macht aan de uitvoerende macht liggen aan de basis van het ontstaan.  

Beginselen van behoorlijk bestuur zijn zelf geen rechtsnormen, maar er kunnen wel 

rechtsnormen uit worden afgeleid. Dit mede door hun rechtstreekse toepasbaarheid. Over de 

opsomming en indeling van de beginselen vinden we verschillende niet-limitatieve lijsten. 

SUETENS was de eerste die in België, na een studie van rechtspraak van de Raad van State, 

een lijst met beginselen van behoorlijk bestuur die in België werden toegepast opstelde. Het 

werk van SUETENS was baanbrekend in België. Doorheen de tijd is die lijst door 

verschillende auteurs nog vaak aangevuld, aangepast en verkort.   

De relatie tussen de beginselen en de wet is doorheen de tijd sterk veranderd. Het 

Arbitragehof maakte in zijn arrest duidelijk dat de beginselen niet altijd ondergeschikt hoeven 

te zijn aan de wet. Tot op vandaag is deze relatie nog steeds in beweging.  

Het vertrouwensbeginsel is één van de beginselen van behoorlijk bestuur. Hij werd voor het 

eerst gedefinieerd door de Raad van State in zijn arrest van 17 maart 1987. Het 

vertrouwensbeginsel is gegroeid onder de vleugels van het rechtszekerheidsbeginsel. Vandaag 

klasseren sommige auteurs het vertrouwensbeginsel, mede door zijn toegenomen waarde, als 

een zelfstandig beginsel, los van het rechtszekerheidsbeginsel. Net zoals bij alle beginselen 

van behoorlijk bestuur geldt hier dat de relatie met het vertrouwensbeginsel en de wet nog niet 

eenduidig kan worden geformuleerd.  
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2. HET VERTROUWENSBEGINSEL TOT EN MET 1992  

31. Een eerste belangrijke tijdsperiode in de evolutie van het vertrouwensbeginsel in het 

Belgisch fiscaal recht, is die tot en met het baanbrekende cassatiearrest van 27 maart 1992. 

Voor dit arrest is er immers geen sprake van duidelijke, expliciete standpunten rond het 

vertrouwensbeginsel in de rechtspraak. Er kan eerder gesproken worden van een discussie in 

de rechtsleer.  

Dit betekent echter niet dat er helemaal geen vermelding van het vertrouwensbeginsel 

gemaakt werd in de rechtspraak van de fiscale rechtbanken. Alleen vernoemt de toch 

aanwezige rechtspraak zelden of nooit expliciet het vertrouwensbeginsel of de beginselen van 

behoorlijk bestuur.  

32. Zo is er het cassatiearrest van 23 mei 1977
65

 dat als een verre voorloper van het eerder 

genoemde cassatiearrest van 23 maart 1992 kan beschouwd worden
66

, een soort 

‘vertrouwensbeginsel avant la lettre’. Dit arrest handelt over een circulaire van de 

administratie van douane en accijnzen  van 29 juni 1970 die een tolerantie invoert betreffende 

het bezit van sterke dranken voor culinaire doeleinden. Deze circulaire bleek onwettig te 

zijn
67

 maar toch stelt het Hof van Cassatie dat “hoewel de administratieve tolerantie die volgt 

uit de in het middel aangeduide circulaire als dusdanig geen rechtsgevolgen heeft, zij 

nochtans bij verweerder een onoverkomelijke dwaling had kunnen doen ontstaan”
68

 wat de 

facto neerkomt op een toepassing van het vertrouwensbeginsel, zonder dit echter expliciet te 

vermelden in het arrest.  

33. Afgezien van dit cassatiearrest en andere impliciete of vage toepassingen van het 

vertrouwensbeginsel, bleef het bestaan van het vertrouwensbeginsel echter voornamelijk 

beperkt tot een discussie in de rechtsleer. Pogingen in de rechtsleer om het 

vertrouwensbeginsel en meer algemeen de beginselen van behoorlijk bestuur een plaats te 

geven in het Belgisch fiscaal recht. Deze discussie in de rechtsleer kan in een aantal 

denkpistes onderverdeeld worden
69

. Want hoewel VANDEBERGH
70

 simpelweg stelt dat het 

vertrouwensbeginsel voor 1992 geen toepassing kende, behoeft dit toch enige nuancering 
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door middel van volgende onderverdelingen die als vormen van het vertrouwensbeginsel in 

zijn kinderschoenen kunnen beschouwd worden.   

2.1. KLASSIEKE LEER 

34. De klassieke leer steunt sterk op de toepassing van het grondwettelijk legaliteitsbeginsel. 

Dit beginsel is momenteel ingeschreven in de Grondwet onder de vorm van artikelen 170 en 

172 en stelt dat geen belasting ten behoeve van de Staat kan worden ingevoerd dan door een 

wet 
71

. Of nog dat alles vrij is van belasting, tenzij de wetgever het belastbaar stelt 
72

.  Dit is 

een toepassing van het principe ‘no taxation without legislation’
73

 en beschermt de burger in 

beginsel tegen een onrechtmatig optreden van de uitvoerende macht en wordt daarom 

beschouwd als de grondwettelijke bron bij uitstek van rechtzekerheid voor de 

belastingplichtige
74

. Later zal het paradoxale van deze stelling, het legaliteitsbeginsel als bron 

van rechtszekerheid, blijken wanneer datzelfde principe zal moeten afgewogen worden 

tegenover het vertrouwensbeginsel/rechtszekerheidsbeginsel
75

. 

Door het steunen van de klassieke leer op het legaliteitsbeginsel staat deze leer in beginsel 

afwijzend tegenover de vernietiging of vermindering van een aanslag op grond van de 

schending van het vertrouwensbeginsel: een fout van de fiscus kan geen reden zijn tot 

vermindering of vrijstelling van de wettelijk verschuldigde belasting
76

. Een strikte toepassing 

van het legaliteitsbeginsel dat stelt dat geen vrijstelling of vermindering van belasting kan 

worden ingevoerd dan door een wet
77

. In concreto stelt de klassieke leer dat de fiscus niet 

gebonden is door bijvoorbeeld standpunten die hij zou hebben ingenomen of inlichtingen die 

hij heeft verstrekt die in strijd blijken te zijn met de wet. Hij mag daarop terugkomen om de 

wet correct toe te passen
78

.  

35. HINNEKENS verduidelijkt dit principe aan de hand van een bespreking van de 

rechtswaarde van een circulaire, meer bepaald de circulaire met betrekking tot het 
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belastingregime voor buitenlandse kaderleden
79

. Deze circulaire van 8 augustus 1983
80

 is de 

vervanger van de circulaire van 29 september 1960
81

, die als onwettelijk werd beschouwd. De 

wettelijkheid van de vervangende circulaire stond echter opnieuw ter discussie. Zo wordt de 

vrijstelling van buitenlandse prestaties voor kaderleden die onder het toepassingsregime van 

de circulaire vallen, de zogenaamde ‘travel exclusion’ zelfs algemeen als contra legem 

beschouwd 
82

. H 

INNEKENS stelde dat circulaires meer en meer impliciet erkend werden en als zogenaamde 

‘pseudowetgeving’ konden beschouwd worden of zoals andere auteurs stelden ‘een brok 

administratieve wetgeving’
83

. Dit kan gezien worden als een gezagsverschuiving van de 

wetgevende macht naar de uitvoerende macht. Net die gezagsverschuiving zou volgens 

HINNEKENS rechters ertoe moeten aanzetten deze administratieve toleranties of standpunten 

te toetsen op hun respect voor de beginselen van behoorlijk bestuur
84

. Op het tijdstip van het 

schrijven van zijn uiteenzetting ziet HINNEKENS deze toetsing echter nog niet voorkomen. 

Dus stelt hij samenvattend dat fiscale regelgeving middels circulaires een moeilijk weg te 

denken werkelijkheid is geworden maar de tekenen van justitiële erkenning vooralsnog 

schuchter zijn 
85

.  

Dit is een impliciete erkenning en beschrijving van de klassieke leer want hoewel hij stelt dat 

een toetsing van circulaires aan de beginselen van behoorlijk bestuur opportuun zou zijn, stelt 

hij ook vast dat die toetsing in de praktijk niet gebeurt. In de praktijk zou dit betekenen dat 

indien de circulaire om een bepaalde reden in een bepaalde situatie niet toegepast wordt door 

een controleur, de belastingplichtige het vertrouwensbeginsel zou moeten kunnen inroepen 

om toch toepassing van de circulaire te kunnen vragen maar de belastingplichtige dit ten tijde 

van het schrijven van het artikel van HINNEKENS nog niet kon.  

VAN GELDER bevestigt dit door te stellen dat wanneer tussen de belastingplichtige en de 

fiscus betwistingen rijzen over de toepassingsvoorwaarden van een circulaire die een niet 

door de wet voorzien gunststelsel invoert, de rechter naar de klassieke leer eenvoudig moet 
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vaststellen dat de circulaire elke rechtskracht mist
86

. VAN CROMBRUGGE vindt toepassing 

van de klassieke leer inzake het vertrouwensbeginsel terug in cassatierechtspraak
87

. “Meer 

dan eens besliste het Hof van Cassatie, na te hebben vastgesteld dat een circulaire geen steun 

vond in de wet, dat er geen reden was om te onderzoeken of een belastingplichtige de 

toepassingsvoorwaarden ervan vervulde, zodat de aanslag moest worden gehandhaafd’”
88

. 

36. Er is echter wel één domein waar het vertrouwensbeginsel volgens de klassieke leer toch 

toepassing kan vinden. Dat is wanneer de administratie handelt in het kader van een 

discretionaire beoordelingsbevoegdheid
89

. Situaties waarin de fiscus handelt in het kader van 

zo’n discretionaire bevoegdheid zijn echter zeldzaam
90

. Volgens CLAEYS BOUUAERT 

heeft de administratie enkel discretionaire macht bij de controle en de verdere contacten met 

de belastingplichtige
91

. Bij de vestiging van de aanslag beschikt de administratie immers 

enkel over een gebonden bevoegdheid en moet zij enkel de wet toepassen en niet meer of 

minder belasting vestigen dan wettelijk verschuldigd
92

. VAN CROMBRUGGE geeft als 

voorbeeld van een discretionaire bevoegdheid administratieve commentaren waarin wordt 

uiteengezet om welke redenen en onder welke voorwaarden uitstel van aangifte wordt 

verleend op grond van artikel 311 WIB 92
93

. VERMEERSCH stelt dat het gaat om 

feitenkwesties en geeft als voorbeeld een akkoord gesloten over beroepskosten in het kader 

van artikel 50 WIB 92
94

. In dergelijke gevallen waarin de administratie beschikt over een 

discretionaire bevoegdheid en op voorhand zegt hoe zij die zal uitoefenen, mag zij daar niet 

zonder ernstige reden op terugkomen 
95

. De belastingplichtige kan dus volgens de klassieke 

leer toch toepassing maken van het vertrouwensbeginsel in dergelijke gevallen. Deze 

toepassingsgevallen zijn soms zelfs uitdrukkelijk voorzien in wetteksten, zoals in het eerder 

genoemde artikel 50 WIB. Dit is bijvoorbeeld ook nog het geval in artikel 219 W.Reg en 

                                                 
86

 A.J.M. VAN GELDER, “Enkele problemen van pseudo-wetgeving in het fiscaal recht”, in Liber Amicorum 

F.DUMAN, Antwerpen, Kluwer, 1983, p.1053.  
87

 S. VAN CROMBRUGGE, “De vernietiging of vermindering van een aanslag wegens schending van algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur in het fiscaal recht”, in S. VAN CROMBRUGGE en P.BEGHIN (eds.), 

Gentse geschriften over fiscaal recht en fiscaliteit, Kalmthout, Biblio, 1989 
88

 Cass. 10 november 1981, FJF., 1982, nr82/12; Cass., 19 november 1981, JDF., 1982, 88; Cass. 21 mei 1982, 

Arr.Cass., 1981-82, 1172 
89

 S. VAN CROMBRUGGE, “Het vertrouwensbeginsel in het fiscaal recht”, TFR 1996, 2 
90

 F. VERMEERSCH, “Het vertrouwensbeginsel in het fiscaal recht”, AFT 2010, afl. 8-9, 43; S. VAN 

CROMBRUGGE, “Het vertrouwensbeginsel in het fiscaal recht”, TFR 1996, 2 
91

 I.CLAEYS BOUUAERT, De aanslag, Brussel, Larcier, 1963 
92

 F.AMERIJCKX, “Belastingheffing naar socio-economische werkelijkheid”, Gent, Story, 1984, nr 36; 

F.DUMONT, Conclusie voor Cass. 20 maart 1958, Pas., 1958, I, p. 807; W.J. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Conclusie voor Cass. 31 mei 1949, Pas., 1949, I, p. 411.  
93

 S. VAN CROMBRUGGE, “Het vertrouwensbeginsel in het fiscaal recht”, TFR 1996, 2 
94

 F. VERMEERSCH, “Het vertrouwensbeginsel in het fiscaal recht”, AFT 2010, afl. 8-9, 43 
95

 S. VAN CROMBRUGGE, “Het vertrouwensbeginsel in het fiscaal recht”, TFR 1996, 2 



20 

 

artikel 84 W.BTW
96

. Op dergelijke vormen van akkoorden die letterlijk in de wet voorzien 

zijn wordt streng toegezien door de rechtbanken, zij laten de administratie niet toe een 

dergelijk akkoord retroactief in vraag te stellen. De diepere grondslag van die positie van de 

rechtbanken is volgens VAN CROMBRUGGE te zoeken in de erkenning van de dwingende 

kracht van het vertrouwensbeginsel
97

.  

37. De diepere juridische grondslag van deze klassieke leer ligt in de artikelen 1382 en 1383 

van het Burgerlijk wetboek die aan eenieder een algemene voorzichtigheids- en 

zorgvuldigheidsplicht opleggen en dus ook aan de overheid
98

. Dit is geen basis om het 

vertrouwensbeginsel te kunnen toepassen in contra legem-situatie
99

. De klassieke leer 

gesteund op de artikel 1382 en 1383 BW laat de belastingplichtige echter wel toe om 

schadevergoeding te eisen van de administratie. Dit op grond van hun aansprakelijkheid voor 

schade die voortvloeit uit onjuiste inlichtingen door hun verstrekt of uit het niet toepassen van 

een onzorgvuldig opgestelde onwettige circulaire waarvan de belastingplichtige op de 

toepassing had gerekend
100

. VAN CROMBRUGGE spreekt van een ‘quasi-delictuele fout’. 

Deze schade moet echter strikt onderscheiden worden van de belasting zelf 
101

. Deze visie op 

de grondslag van de klassieke leer door VAN CROMBRUGGE werd later nog bevestigd door 

verschillende andere auteurs
102

. 
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38. Het legaliteitsbeginsel krijgt dus impliciet voorrang op het vertrouwensbeginsel in de 

klassieke leer. Alleen bij feitenkwesties - de administratie handelt in het kader van een 

discretionaire beoordelingsbevoegdheid - of door middel van een aansprakelijkheidsvordering 

kan de belastingplichtige zijn ‘vertrouwen’ hersteld zien. “De fiscale schuld ontstaat uit de 

wet en niet uit een overeenkomst, uit de verhouding tussen de belastingplichtige en de 

administratie of uit beslissingen van de administratie”
103

. 

2.2. EVOLUTIE/VERFIJNINGEN 

39. Deze strikt legalistische visie onder de vorm van de klassieke leer vertoont echter een 

evolutie doorheen de tijd. VEMEERSCH spreekt van een ‘evolutie vanaf de jaren 1980’ 
104

 

terwijl VAN CROMBRUGGE het heeft over ‘pogingen tot verfijning’ 
105

. Beide termen 

verzamelen pogingen van de rechtsleer om de strikt legalistische visie van de klassieke leer te 

matigen 
106

. VEMEERSCH lijkt zich hiervoor op VAN CROMBRUGGE gebaseerd te hebben 

aangezien dezelfde nuances/verfijningen/evolutie op de klassieke leer worden besproken.  

40. Reeds voor de jaren 1980, wat de onderverdeling gemaakt door VERMEERSCH op losse 

schroeven zet, werd al een poging tot matiging van het legaliteitsbeginsel en de klassieke leer 

ondernomen door CLAEYS BOUUAERT. Hij bracht in 1963 het idee onder de aandacht om 

het beginsel van de goede trouw in de fiscale rechtsverhouding te introduceren 
107

. Hij wou 

met de introductie van dit beginsel “het menselijke aanvoelen van de rechtvaardigheid 

tegenover de abstracte juridiciteit nog een zekere waarde toekennen”
108

. Hij heeft deze 

stelling echter nooit volledig kunnen uitwerken en deze heeft ook nooit een intrede genomen 

in het Belgisch fiscaal recht.  

41. Nu wel in de jaren 80, doen ook GEENS en HINNEKENS elk een poging tot verfijning 

van de klassieke leer inzake het vertrouwensbeginsel. Beiden doen dit door middel van een 

toepassing op circulaires. Ze probeerden om een contra legem circulaire die echter van een 
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algemene strekking is toch bindend te verklaren 
109

. GEENS deed dit door zowel het 

legaliteitsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel als het beginsel van het openbare-orde-karakter 

van de fiscale wet te relativeren 
110

. Het eerder besproken 
111

 artikel van HINNEKENS doet 

dit door het standpunt in te nemen dat circulaires onvermijdelijk zijn geworden door de steeds 

complexere fiscale wetgeving 
112

. Hij stelt dat “fiscaliteit in de hedendaagse samenleving een 

massa snelveranderende en technische-complexe problemen opwerpt, dewelke de wetgever 

niet op de voet kan volgen of anticiperen en niet in hun bijzonderheden door de korte, bondige 

en abstracte formulering van wetteksten kan regelen”
113

. VAN GERVEN spreekt over een 

wetgever die alleen nog maar uitgerust is om een kaderwetgeving uit te werken 
114

.  

42. VAN CROMBRUGGE zelf stelt in 1989 ook een verfijning van de klassieke leer voor
115

. 

Hij doet dit door dieper in te gaan op de juridische grondslag van het vertrouwensbeginsel in 

de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk wetboek en zo te achterhalen of een aanslag 

vernietigd of verminderd kan worden wegens schending van een algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur. Daar de klassieke leer stelt dat de artikelen 1382 en 1383 BW kunnen 

leiden tot een schadevergoeding, probeert VAN CROMBRUGGE hier te achterhalen of ook 

een vernietiging of vermindering van de aanslag mogelijk is op grond van deze artikelen. Hier 

onderscheidt VAN CROMBRUGGE twee juridische argumenten die kunnen worden 

aangevoerd om het vertrouwensbeginsel in het fiscaal recht meer dan alleen een 

aansprakelijkheidsfunctie maar ook een grond om een aanslag te vernietigen of te 

verminderen toe te schrijven 
116

: 

1) Ondersteund door arresten van het Hof van Cassatie 
117

 stelt VAN CROMBRUGGE 

dat het legaliteitsbeginsel niet te ruim mag geïnterpreteerd worden. Hoewel de 

belastingschuld inderdaad in navolging van het legaliteitsbeginsel ontstaat uit de wet, 
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is de belasting toch pas definitief verschuldigd na een hele procedure die door de 

administratie moet worden nageleefd. Voor die procedure heeft de wetgever in een 

aantal substantiële vormvoorschriften voorzien die in het algemeen tot de nietigheid 

van de aanslag kunnen leiden. Zo geeft VAN CROMBRUGGE als voorbeelden van 

dergelijke vormvereisten het ontbreken van een bericht van wijziging 
118

 en een 

voorafgaande kennisgeving van de aanslag van ambtswege 
119

. Andere voorbeelden 

die gegeven kunnen worden zijn de niet-motivering van een bericht van wijziging, de 

niet-verzending van een bericht van wijziging of de niet-voorafgaandelijke 

mededeling in geval van toepassing van de verlengde onderzoekstermijn 
120

. De niet-

naleving van dergelijke vormvereisten leidt in het algemeen tot de nietigheid van de 

aanslag. Daardoor vindt VAN CROMBRUGGE het “moeilijk in te zien waarom alleen 

de schending van de door de wet voorziene vormvoorschriften tot nietigverklaring van 

de aanslag zou leiden en niet de schending van een algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur zoals het vertrouwensbeginsel”
121

. 

2) Een tweede argument om de vernietiging of vermindering van een aanslag op grond 

van een schending van het vertrouwenbeginsel mogelijk te maken ligt volgens VAN 

CROMBRUGGE in het feit dat de artikelen 1382 en 1383 BW de aansprakelijke in 

beginsel verplichten tot schadeloosstelling in natura
122

. In sommige gevallen of onder 

bepaalde omstandigheden kan een vernietiging of vermindering van een aanslag 

hiervan de meest opportune vorm zijn
123

. VERMEERSCH stelt bovendien dat deze 

werkwijze al eerder in de praktijk was toegepast door het Hof van Beroep te 

Brussel
124

. In dit arrest ging het Hof over tot een compensatie tussen enerzijds de 

verschuldigde belasting en anderzijds de schadevergoeding voor de belastingplichtige 
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die haar oorsprong vond in een schending van de artikelen 1382 en 1382 BW door de 

fiscus, meer bepaald door een foute gedragswijziging van de fiscus
125

. De facto komt 

dit neer op een vermindering van de aanslag.  

43. Er kan dus gesteld worden dat er juridische argumenten zijn om een aanslag te vernietigen 

of te verminderen op grond van een schending van het vertrouwensbeginsel. Daaropvolgend 

schuift VAN CROMBRUGGE ook drie concrete omstandigheden naar voor die aanleiding 

zouden kunnen geven tot een vernietiging of vermindering van een aanslag in plaats van een 

afzonderlijke schadevergoeding
126

: 

1) Een bevoegd orgaan van de administratie is foutief opgetreden door een bepaalde 

behandeling voor te spiegelen, die achteraf niet met de wet blijkt te stroken. Dit foutief 

optreden moet beoordeeld worden door te vergelijken met een normaal, zorgvuldig en 

voorzichtig handelende ambtenaar in dezelfde situatie 
127

.  

2) De nietigverklaring of vermindering van de aanslag is de beste vorm van 

schadeloosstelling in natura. Op het vlak van indirecte belastingen is dit bijvoorbeeld 

het geval als de belasting niet meer afgewenteld kan worden op de consument bij de 

BTW. Op het vlak van de inkomstenbelasting geeft VAN CROMBRUGGE het 

beeldende voorbeeld van een belastingplichtige die voor drie wegen staat. Een eerste 

weg zwaar belast, een tweede minder en een derde op grond van een administratieve 

inlichting of een gunstige circulaire het minst. Als de belastingplichtige nu op grond 

van die administratieve inlichting of gunstige circulaire kiest voor de derde weg maar 

kan bewijzen dat hij zonder die inlichting voor de tweede ‘gemiddeld’ belaste weg had 

gekozen, dan lijkt een vermindering van de aanslag tot het bedrag van de tweede weg 

de beste vorm van schadeloosstelling in natura.  

3) De belastingplichtige mag tenslotte zelf ook geen fout begaan hebben en daardoor 

mede verantwoordelijk zijn voor de schade. Dit is het geval wanneer de 

belastingplichtige de onwettigheid van de inlichting of de circulaire behoorde te 

kennen.  

                                                 
125

 Die zoals eerder vermeld kan leiden tot een aansprakelijkheidsvordering tegenover de fiscus onder de 

klassieke leer.  
126

 S. VAN CROMBRUGGE, “De vernietiging of vermindering van een aanslag wegens schending van 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het fiscaal recht”, in S. VAN CROMBRUGGE en P.BEGHIN 

(eds.), Gentse geschriften over fiscaal recht en fiscaliteit, Kalmthout, Biblio, 1989, 38-39 
127

 C.SCAILTEUR, “Aansprakelijkheid van de Staat voor de fouten begaan door zijn agenten”, AFT, 1987, 

p.222 



25 

 

Er kan dus - de verfijning van VAN CROMBRUGGE op de klassieke leer samenvattend -

gesteld worden dat het vertrouwensbeginsel ook toepassing kan vinden in andere gevallen dan 

feitenkwesties maar dat de voorwaarden wel streng genoemd kunnen worden. DAUGINET 

beweert trouwens dat deze zienswijze van VAN CROMBRUGGE de facto wordt 

overgenomen in het arrest van het Hof van Cassatie van 27 maart 1992 
128

 

44. Naast de verfijningen op de klassieke leer die zowel door VERMEERSCH als door VAN 

CROMBRUGGE besproken werden, zijn er nog enkele nuances op deze leer die vermeld 

kunnen worden.  

45. Naast de verschillende voorgaande standpunten in de rechtsleer valt er namelijk ook een 

evolutie in de rechtspraak op te tekenen. Een evolutie in de richting van een erkenning van de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het fiscaal recht 
129

. Zo vermelden zowel het 

Hof van Beroep te Antwerpen in 1983
130

 als het Hof van Beroep te Gent in 1986 en 1989
131

 

als het Hof van Beroep te Brussel in 1986
132

 expliciet de toepassing van de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur in fiscale geschillen. HINNEKENS zag in 1984 al eerder 

een dergelijke uitspraak van een rechtbank waarbij hij zich toen afvroeg of het ging om een 

vroege zwaluw die de lente aankondigde. Het betreft een vonnis uit 1968 dat toen al stelde dat 

“de administratie wel degelijk gebonden is door de toleranties in haar eigen 

belastingdienstbrieven, ook als die niet op de wet steunen” 
133

.  

46. Tenslotte kunnen in hetzelfde artikel van HINNEKENS 
134

 nog twee nuances op de 

klassieke leer of misschien eerder twee profetische stellingen teruggevonden worden. Zo 

maakt HINNEKENS melding van VAN GERVEN die “stelt dat de opmars van de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur als zelfstandige justitiële toetsingsgronden niet te stuiten 

is”
135

. Ook VANDEN BERGHE wordt geciteerd onder de vorm van “het beginsel van de 

fiscale wet moet worden toegepast maar afgewogen worden tegen de algemene beginselen 
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van behoorlijk bestuur”
136

. HINNEKENS stelt, misschien opnieuw op profetische wijze, dat 

de toetsing aan de hand van ongeschreven beginselen (beginselen van behoorlijk bestuur 

onder de vorm van het vertrouwensbeginsel) wel altijd een delicate opdracht zal blijven en 

met deze reservetroepen nooit lichtzinnig zal mogen omgesprongen worden, vooral niet in 

belastingzaken 
137

.  

2.3. CASSATIEARREST 27 MAART 1992 

47. Tot dan toe blijkt het vertrouwensbeginsel in het Belgisch fiscaal recht dus vooral een 

discussie in de rechtsleer te zijn. Een sterk legalistische klassieke leer wordt naar voor 

geschoven met enkele verfijningspogingen om deze te proberen matigen. Er zijn echter ook  

een aantal sporadische, vaak vage en weinig besproken uitspraken van rechtbanken rond het 

vertrouwensbeginsel 
138

. Een echt baanbrekend arrest komt er op 27 maart 1992 van het Hof 

van Cassatie 
139

. Een intrede langs de grote poort van het vertrouwensbeginsel in het Belgisch 

fiscaal recht 
140

. Wegens zijn grote belang zal dit arrest uitgebreid besproken worden.  

48. Het arrest betreft een BTW kwestie waarbij de belastingplichtige het recht op aftrek 

geweigerd wordt op grond van onregelmatige facturen. De BTW-belastingplichtige is 

handelaar in tweedehandsvoertuigen. Principieel dienen facturen uitgereikt door of aan 

dergelijke belastingplichtigen een aantal verplichte vermeldingen te bevatten 
141

. Van deze 

verplichte vermeldingen ontbreken er op de facturen uitgereikt aan de belastingplichtige 

enkele vermeldingen zoals de motorsterkte, het carrosseriemodel en het jaartal van de 

constructie. Op grond daarvan weigert de administratie de aftrek van de betaalde BTW. Tot 

hier toe is er dus nog geen sprake van het vertrouwensbeginsel, de administratie kan op grond 

van onrechtmatige facturen het recht op aftrek weigeren. De belastingplichtige voert echter 

aan dat de administratie reeds gedurende een 15-tal jaar dezelfde tekortkomingen van de 

facturen had vastgesteld en toch de aftrek voordien nooit geweigerd heeft of enige opmerking 

gegeven heeft. THIEBAUT stelt dat de administratie nu pas de aftrek weigert omdat de 
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medecontractant van de belastingplichtige op dat moment zijn BTW-verplichtingen niet meer 

nakomt 
142

. Daarop trekt de belastingplichtige naar de rechtbank van eerste aanleg te 

Antwerpen en daaropvolgend de fiscus naar het Hof van Beroep te Antwerpen die beide de 

belastingplichtige in het gelijk stellen. De fiscus legt zich daar echter niet bij neer en legt de 

uitspraak van het Hof van Beroep voor aan het Hof van Cassatie. Deze stelt de 

belastingplichtige opnieuw in het gelijk met de intussen klassiek geworden bewoording: “de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur sluiten het recht op rechtszekerheid in, die 

beginselen gelden ook ten aanzien van het fiscaal bestuur. Het recht op rechtszekerheid houdt 

onder meer in dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat door hem niet anders kan 

worden opgevat dan als een vaste gedrags-of beleidsregel van de overheid. Daaruit volgt dat 

de door de overheid opgewekte gerechtvaardigde verwachtingen van de burger in de regel 

moeten worden gehonoreerd”. Het Hof ontkent dus niet de onvolledigheid van de facturen 

maar stelt de belastingplichtige toch in het gelijk op grond van het 

rechtszekerheids/vertrouwensbeginsel.  

49. Dit arrest zette de fiscale wereld zowat op zijn kop 
143

 omdat het Hof van Cassatie hier de 

facto het vertrouwensbeginsel erkent in contra legem situaties 
144

. Er wordt volledig gebroken 

met de klassieke leer die steunde op een overheidsaansprakelijkheid op grond van de artikelen 

1382 en 1383 BW
145

. Ook sluit het cassatiearrest bij geen enkele van de eerder vermeldde 

verfijningspogingen aan, de theoretisch onderbouw is volledig nieuw
146

. VERMEERSCH 
147

 

en ROSSIGNOL
148

 spreken van een beginsel met grondwettelijke waarde. VAN 

CROMBRUGGE heeft het over een algemeen rechtsbeginsel echter ook met een 

grondwettelijke waarde
149

. 

50. De analyse van VAN CROMBRUGGE van het arrest van 27 maart 1992 is de meest 

grondige. Hij verklaart de benaming van het vertrouwensbeginsel als een algemeen 

rechtsbeginsel met grondwettelijke waarde door te stellen dat: “er anders over oordelen 

meteen de vraag zou doen rijzen rond welke concrete wetsbepalingen een cassatiemiddel dat 
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de schending van het in het arrest van 27 maart 1992 geformuleerde vertrouwensbeginsel dan 

wel zou moeten worden geconstrueerd”
150

.  Het latere cassatiearrest van 3 november 2000 zal 

hem hierin gelijk geven 
151

. 

51. Verschillende auteurs stellen dan, in navolging op de kwalificatie van het 

vertrouwensbeginsel als een algemeen rechtsbeginsel met grondwettelijke waarde, dat er een 

afweging zal moeten gemaakt worden. Een afweging tussen het legaliteitsbeginsel enerzijds 

en het vertrouwensbeginsel anderzijds 
152

. “Een contra legem toepassing van het 

vertrouwensbeginsel in fiscale zaken zal altijd een kwestie van afweging zijn, op basis van de 

concrete gegevens van elke zaak”, stelt LEUS 
153

. Deze afweging volgt uit het feit dat 

algemene rechtsbeginselen, zoals het vertrouwensbeginsel, niet met elkaar conflicteren maar 

op gelijke hoogte staan en tegen elkaar moeten worden afgewogen 
154

. Volgens PEETERS 

moeten “de schijnverwekking door het bestuur en het rechtmatig karakter van het vertrouwen 

in hoofde van de belastingplichtige” worden onderzocht 
155

.  

52. Vervolgens gaat VAN CROMBRUGGE over tot een praktische toepassing van het 

cassatiearrest van 27 maart 1992
156

. Hij herneemt de tekst van het arrest en gaat over tot een 

woordelijke ontleding. Hij onderscheidt vier sleuteltermen:  

1) Onbetwistbaar vaste gedrags- of beleidsregel: door ook ‘beleidsregels’ toe te voegen 

opent het Hof de weg van het vertrouwensbeginsel ook voor circulaires en 

parlementaire vragen die gepubliceerd geweest zijn. Voor ‘gedragsregels’ moet er 

volgens VAN CROMBRUGGE een zekere tijd verlopen zijn of een aantal controles 

gebeurd zijn om als onbetwistbaar beschouwd te kunnen worden. Hij stelt het aantal 

controles voorop als maatstaf bij geschillen inzake inkomstenbelastingen en de 

verstreken tijdspanne voorop bij voorheffingen en BTW. Dit verschil is gebaseerd op 

de toenmalige regel van een verplichte driejaarlijkse controle in de 
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inkomstenbelasting
157

. Het onderscheid is zonder deze regel momenteel eerder 

arbitrair en wordt ook nergens in de rechtsleer bevestigd. Een kanttekening die 

VERMEERSCH hier maakt is de moeilijkheid om het bewijs van vroegere controles 

zonder opmerkingen te leveren
158

. 

2) Door de overheid opgewekte verwachtingen: dit betekent niets meer dan dat de 

onbetwistbaar vaste gedrags- of beleidsregel moet uitgaan van een bevoegd 

overheidsorgaan.  

3) Gerechtvaardigde verwachtingen:  hier opent volgens VAN CROMBRUGGE het Hof 

“een ruime waaier aan mogelijkheden om de werking van het vertrouwensbeginsel te 

beperken”. Enkele voorbeelden van dergelijke beperkingen zijn dat de 

belastingplichtige geen onjuiste inlichtingen mag verstrekt hebben en dat het 

vertrouwensbeginsel contra legem alleen het verleden kan dekken. In het algemeen 

lijkt het hof hier een zekere redelijkheid te willen introduceren in de toepassing van 

het vertrouwensbeginsel 
159

. Geen gerechtvaardigde verwachting kan ontstaan 

wanneer de onwettigheid van een gedrags – of beleidsregel voor een normaal 

oplettend persoon duidelijk is 
160

. Daaraan gekoppeld kan er ook geen 

gerechtvaardigde verwachting zijn als de belastingplichtige de onwettelijkheid kent. 

VERMEERSCH verwoordt dit als een onderzoeksplicht voor de belastingplichtige 
161

. 

Deze onderzoeksplicht nuanceert hij echter tot een oplettendheidsplicht door de 

complexiteit van de fiscale wetgeving. “Er moet pas tot een daadwerkelijk onderzoek 

worden overgegaan wanneer er redelijke twijfel rijst over de regelmatigheid van de 

circulaire of van de inlichtingen”
162

. Ook het belang van de operatie en de 

professionele hoedanigheid van de belastingplichtige kunnen volgens VERMEERSCH 

een rol spelen bij de beoordeling van het al dan niet aanwezig zijn van 

gerechtvaardigde verwachtingen 
163

. 

4) Verwachtingen worden ‘in de regel’ gehonoreerd: hier stelt de vraag zich of het 

vertrouwensbeginsel door deze verwoording in contra legem situaties meestal de 

voorrang zal krijgen op de correcte toepassing van de wet. VAN CROMBRUGGE 
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stelt, samen met LEUS EN PEETERS van niet. “Die voorrang zal altijd wel een 

uitzondering blijven die het gevolg zal zijn van een afweging van het 

vertrouwensbeginsel tegenover het legaliteitsbeginsel op basis van de concrete 

gegevens van de zaak” 
164

.  

53. Dit laatste lijkt de best vindbare samenvatting van het vertrouwensbeginsel vervat in het 

cassatiearrest van 27 maart 1992. Het arrest maakt een contra legem toepassing van het 

vertrouwensbeginsel mogelijk maar er zal altijd een afweging met het legaliteitsbeginsel 

moeten blijven gemaakt worden aan de hand van de concrete omstandigheden van de zaak.  

2.4.CONCLUSIE 

54. Volgens de klassieke leer krijgt het legaliteitsbeginsel steeds voorrang op het 

vertrouwensbeginsel. Alleen bij feitenkwesties of door middel van een 

aansprakelijkheidsvordering kan de belastingplichtige zijn ‘vertrouwen’ hersteld zien. “De 

fiscale schuld ontstaat uit de wet en niet uit een overeenkomst, uit de verhouding tussen de 

belastingplichtige en de administratie of uit beslissingen van de administratie”
165

. 

In de rechtsleer worden in de periode voor 1992 nog een aantal pogingen door onder meer 

VAN CROMBRUGGE en HINNEKENS ondernomen om deze strikt legalistische klassieke 

leer te matigen. Er moet echter gewacht worden tot 27 maart 1992 vooraleer het Hof van 

Cassatie een doorbraak arrest voor het vertrouwensbeginsel velt.  

Dit arrest gaat verder dan de klassieke leer aangezien volgens de rechtsleer een contra legem 

toepassing van het vertrouwensbeginsel mogelijk wordt met dit arrest. Een afweging met het 

legaliteitsbeginsel zou echter noodzakelijk blijven.  
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3. HET VERTROUWENSBEGINSEL NA 1992 

55. De periode voor 1992 werd nog gekenmerkt door een absoluut minimum aan rechtspraak 

rond het vertrouwensbeginsel in het Belgisch fiscaal recht, met vooral pogingen van de 

rechtsleer om dit beginsel toch een plaats te geven. De periode na 1992 lijkt dan weer een 

periode te zijn met een veelvoud aan rechtspraak en pogingen van de rechtsleer om in die 

rechtspraak een lijn te trekken.  

Deze periode, van vlak na het toonaangevend cassatiearrest van 27 maart 1992 tot en met 

2009, zal enerzijds besproken worden aan de hand van een chronologische bespreking van de 

belangrijkste rechtspraak. Hierbij zal er in hoofdzaak gefocust worden op de rechtspraak van 

het Hof van Cassatie. Dit omwille van de voor de hand liggende reden dat het om het hoogste 

rechtscollege gaat maar ook omdat in de rechtspraak van de lagere rechtbanken en zelfs van 

de Hoven van Beroep geen eenduidigheid te vinden is 
166

. Anderzijds zal ook een overzicht 

gegeven worden van pogingen in de rechtsleer om een lijn te vinden in de cassatierechtspraak 

na 1992 en alternatieve benaderingen t.o.v. die van het Hof van Cassatie.   

3.1. OVERZICHT RECHTSPRAAK  

56. Zoals eerder gezegd maakte het vertrouwensbeginsel met het cassatiearrest van 27 maart 

1992 zijn entree door de grote poort in het Belgisch fiscaal recht. VAN CROMBRUGGE vat 

dit arrest samen door te stellen dat, op theoretisch vlak, het Hof van Cassatie de contra legem 

werking van het vertrouwensbeginsel zonder twijfel aanvaardt. Op praktisch vlak is het 

volgens hem echter onmogelijk om een besluit te trekken doordat de enige houvast, de tekst 

van het arrest zelf, bestaat uit vage begrippen zoals ‘gerechtvaardigde verwachting’ en 

‘onbetwistbare vaste regel’
167

. De vraag is nu welke weg het vertrouwensbeginsel verder zal 

bewandelen na deze binnenkomst, die nog veel interpretatiemogelijkheden open laat. Wat is 

nu de precieze draagwijdte van het veelbesproken cassatiearrest van 27 maart 1992?  
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3.1.1. HOF VAN CASSATIE 29 MEI 1992 

57. Die draagwijdte van het vertrouwensbeginsel wordt slechts enkele maanden later al 

beperkt door datzelfde Hof van Cassatie. In het arrest van 29 mei 1992 doet de 

belastingplichtige een beroep op het vertrouwensbeginsel om een verlenging van de 

bezwaartermijn te bekomen. In zijn richtlijnen stelt de administratie immers dat bij een 

bezwaarschrift dat niet ontvankelijk is, de belastingplichtige onmiddellijk hiervan in kennis 

moet worden gesteld om nog een rechtzetting mogelijk te maken. In casu ging het om een niet 

ondertekend bezwaarschrift waarbij dit niet gedaan werd waardoor het bezwaar uiteindelijk 

niet meer tijdig was.  De belastingplichtige beroept zich daarop op het vertrouwensbeginsel 

om toch een toepassing van de administratieve richtlijnen af te dwingen waarop hij 

‘vertrouwd’ had. Terwijl het Hof van Beroep te Antwerpen de belastingplichtige hierin 

volgde, vernietigde het Hof van Cassatie deze uitspraak. Het Hof van Cassatie stelt immers 

dat “artikel 272
168

 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen van openbare orde is en de in 

dit artikel, op straffe van verval voorziene bezwaartermijn, behoudens overmacht, niet kan 

worden verlengd” 
169

. Dit kan gezien worden als een breuk met het cassatiearrest van 27 

maart 1992 waarin het vertrouwensbeginsel wel erkend werd, maar in de rechtsleer ziet men 

dit anders. Er wordt meer gesproken van een soort van nuance, een eerste invulling van het 

begrip ‘gerechtvaardigde verwachtingen’. VERMEERSCH stelt dat de afwijzing van het 

beroep op het vertrouwensbeginsel kan verklaard worden door de zeer duidelijke wettekst van 

het toenmalige artikel 272 WIB. De wetgever voorziet in een duidelijk bezwaartermijn dus 

kan de belastingplichtige onmogelijk een gerechtvaardigde verwachting putten uit een 

afwijking hierop 
170

. VAN CROMBRUGGE stelt zich terecht de vraag of een 

belastingplichtige er in alle redelijkheid mag op vertrouwen dat hij een onregelmatig 

bezwaarschrift mag indienen, daarvan dan onmiddellijk verwittigd wordt en dan nog een 

tijdig bezwaarschrift mag indienen 
171

. Een gelijkaardig probleem kwam later nog meermaals 

aan bod in de rechtspraak van het Hof van Cassatie en werd steeds op dezelfde afwijzende 

manier behandeld 
172

.  
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3.1.2. HOF VAN CASSATIE 13 FEBRUARI 1997 EN 11 MEI 1998: FEITENKWESTIES 

58. Enkele jaren later doet het Hof van Cassatie opnieuw twee uitspraken rond het 

vertrouwensbeginsel in het fiscaal recht. Deze twee arresten, uit respectievelijk 1997 en 1998 

worden door zowel VERMEERSCH als VAN CROMBRUGGE als een pakket besproken. 

Dit omdat beide arresten de facto het arrest van 27 maart 1992 bevestigen in quasi identieke 

bewoordingen 
173

.  

59. Het arrest van 13 februari 1997 is het beroep van de fiscus tegen een arrest van het Hof 

van Beroep van Luik dat had gesteld dat de fiscus een akkoord over de hoegrootheid van het 

belastbaar inkomen moest honoreren. Volgens de fiscus zijn op grond van artikel 50 WIB 

enkel akkoorden mogelijk over de forfaitaire raming van kosten en zijn akkoorden over de 

raming van opbrengsten dus niet mogelijk. Zowel het Hof van Beroep als het Hof van 

Cassatie geven de belastingplichtige toch gelijk op grond van het vertrouwensbeginsel. Het 

Hof van Cassatie stelt dat de ambtenaar gebonden is door een akkoord over de hoegrootheid 

van het belastbaar inkomen, tenzij dat akkoord op een dwaling of een ander wilsgebrek zou 

berusten of dat na het sluiten ervan nieuwe elementen aan het licht zouden zijn gekomen.  

Verder stelt het Hof ook nog dat het hier gaat om een feitenkwestie 
174

. Deze uitspraak is dus 

niets nieuws onder de zon, reeds bij de bespreking van de klassieke leer werd gesteld dat 

akkoorden over feitenkwesties steeds mogelijk zijn 
175

. Het Hof voegt nu dus toe dat een 

akkoord over de grootte van het belastbaar inkomen een feitenkwestie is.  

VERHOEYE geeft aan dit arrest een praktische toepassing door het probleem van de 

forfaitaire raming van sommige opbrengsten van notarissen te bespreken. Een notaris rekent 

aan zo goed als elke klant bepaalde aktekosten aan zoals bijvoorbeeld het gezegeld papier, het 

vragen van inlichtingen bij het kadaster en het sturen van notificaties naar de fiscus. De fiscus 

aanvaardde jarenlang een forfaitaire raming van deze kleine kosten door bijvoorbeeld een 

percentage op het ereloon toe te passen. Na jarenlang deze praktijk gedoogd te hebben gaat de 

fiscus rond het jaar 2000 op bezoek bij vele notarissen en taxeert hen op het verschil tussen 

het toegepaste forfait en de werkelijke opbrengsten. Volgens VERHOEYE kan in zo’n situatie 
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het cassatiearrest van 19 februari 1997 een praktische toepassing vinden 
176

. Een akkoord over 

de hoegrootheid van een belastbaar inkomen is immers een feitenkwestie waarop het 

vertrouwensbeginsel toegepast kan worden.  

60. Het cassatiearrest van 11 mei 1998 is, zoals eerder gezegd, gelijkaardig aan dat van 19 

februari 1997. Ook hier gaat het om een feitenkwestie waarbij de administratie door het Hof 

van Cassatie verplicht wordt een akkoord daaromtrent te honoreren. Hier gaat het om een 

akkoord met betrekking tot de vaststelling van de belastbare grondslag. In casu een raming 

van het bedrag van het voordeel van alle aard voor het privé gebruik van een firmawagen 
177

. 

Een dergelijk akkoord kan steeds opgezegd worden door de belastingplichtige terwijl de 

administratie voor de opzegging van zo’n akkoord zal moeten aantonen dat de 

omstandigheden gewijzigd zijn 
178

. Het Hof stelt dan ook dat “de administratie het eerdere 

akkoord met betrekking tot de evaluatie van de voordelen moet respecteren. Zij dient de 

beginselen van behoorlijk bestuur te respecteren. Indien zij het akkoord wil opzeggen, kan dit 

enkel voor de toekomst gebeuren” 
179

. Opnieuw gaat het hier eigenlijk om een bevestiging van 

de klassieke leer en het cassatiearrest van 27 maart 1992 die beide al akkoorden omtrent 

feitenkwesties toelieten. De toegevoegde waarde van zowel het arrest van 13 februari 1997 als 

dat van 11 mei 1998 is dat ze verduidelijken wat het Hof zoal verstaat onder feitenkwesties. 

Respectievelijk het vaststellen van de grootte van het belastbaar inkomen en een akkoord 

omtrent de vaststelling van de belastbare grondslag, de raming van een voordeel van alle aard.  
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3.1.3 HOF VAN CASSATIE  3 NOVEMBER 2000 EN 6 NOVEMBER 2000: INVULLING 

BEGRIP GERECHTVAARDIGDE VERWACHTINGEN 

61. Na deze twee hoopgevende arresten voor de toepassing van het vertrouwensbeginsel in 

het fiscaal recht met betrekking tot feitenkwesties doet het Hof van Cassatie een paar jaar later 

op enkele dagen tijd opnieuw twee toonaangevende uitspraken. Deze twee arresten van 3 

november 2000 en 6 november 2000 zullen vanwege hun grote belang en de uitvoerige 

aandacht ervoor in de rechtsleer uitgebreid besproken worden. Uit hun bespreking zullen de 

grenzen voor de toepassing van het vertrouwensbeginsel gehaald kunnen worden 
180

. 

62. Het cassatiearrest van 3 november 2000 
181

 betreft een betwisting over een akkoord rond 

overdraagbare verliezen. Er werd een akkoord gesloten tussen de fiscus en de 

belastingplichtige dat die laatste toeliet om 23.9 miljoen BEF over te dragen verliezen in 

aftrek te brengen. De fiscus probeert echter op dit akkoord terug te komen op grond van de 

onwettelijkheid ervan. Bij het effectief in aftrek brengen van de verliezen bleek namelijk dat 

de belastingplichtige geen enkele betaling noch werkelijke tenlasteneming had verricht. Dit is 

nochtans wel een expliciete voorwaarde voor de aftrekbaarheid van verliezen, uitdrukkelijk 

ingeschreven in het toenmalige artikel 44 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 
182

.  

Het Hof van Beroep zegt daarover dat “ook de eisers (de belastingplichtige) geacht zijn de 

wet te kennen krachtens het adagium ‘nemo censetur ingnora legem’ en zij dienvolgens bij 

eenvoudige lezing van de voorschriften in artikel 44 van voornoemd wetboek konden 

vaststellen dat de kwestieuze bedragen slechts aftrekbaar zijn ingeval zij werkelijk gedaan of 

gedragen zijn”
183

.  

Hoewel het Hof van Cassatie deze bewoording niet overneemt stelt ook zij de fiscus in het 

gelijk. “Het recht op rechtszekerheid van een individuele belastingplichtige is geen onbeperkt 

recht en onder omstandigheden moet het wijken voor het legaliteitsbeginsel. Het recht op 

rechtszekerheid houdt inzonderheid niet in dat een ambtenaar die met een belastingplichtige 

een akkoord heeft gesloten waarbij aan deze in strijd met uitdrukkelijke wetsbepalingen 

voordelen werden verleend, de belastingplichtige aanspraak zou kunnen maken op de 

toepassing van het akkoord dat in zijnen hoofde geen gerechtvaardigde verwachtingen kan 
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scheppen”. Het legaliteitsbeginsel verzet zich tegen een eerbiediging van het akkoord 
184

. De 

facto komt dit opnieuw neer op een bevestiging van het Cassatiearrest van 1992. VAN 

CROMBRUGGE spreekt over een bevestiging en verdere verfijning van het arrest van 27 

maart 1992 
185

. Die verfijning kan gevonden worden in twee aspecten die aan bod komen in 

de verwoording van het Hof van Cassatie in het arrest van 3 november 2000. 

63. Enerzijds stelt het hof dat het vertrouwensbeginsel geen onbeperkt recht is en onder 

omstandigheden moet wijken voor het legaliteitsbeginsel. Deze zinsnede van het Hof van 

Cassatie zegt twee zaken over het vertrouwensbeginsel. Ten eerste is er het feit dat het niet 

om een onbeperkt recht gaat. Dit is echter geen nieuw standpunt 
186

 aangezien het 

cassatiearrest van 27 maart 1992 al sprak van gerechtvaardigde verwachtingen die ‘in de 

regel’ moeten worden gehonoreerd
187

. Ten tweede kan uit voorafgaande zin ook worden 

afgeleid dat VAN CROMBRUGGE zijn stelling dat het vertrouwensbeginsel een algemeen 

rechtsbeginsel is, juist was. Ook de grondwettelijke waarde kan nu bevestigd worden doordat 

het vertrouwensbeginsel volgens dit arrest voorrang kan krijgen op het grondwettelijke 

legaliteitsbeginsel
188

. 

64. Anderzijds spreekt het Hof ook van akkoorden in strijd met uitdrukkelijke wetsbepalingen 

die geen gerechtvaardigde verwachtingen kunnen scheppen. Het belang van de 

cassatiearresten van 3 en 6 november ligt volgens PEETERS dan ook in de duidelijkheid die 

wordt verschaft rond het begrip ‘gerechtvaardigde verwachtingen’ dat het cassatiearrest van 

27 maart 1992 introduceerde. Volgens hem kan geen gerechtvaardigde verwachting geput 

worden uit een vaste gedrags – of beleidslijn waarvan de onwettigheid voor eenieder met een 

normale oplettendheid duidelijk is 
189

. In casu ging het om een schending van de 

uitdrukkelijke bepalingen van het toenmalige artikel 44 van het Wetboek der 

Inkomstenbelastingen. VERHOEYE meent dat de belastingplichtige van meet af aan wist dat 
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dit akkoord fout was
190

. Daaruit kan dan ook logischerwijze geen gerechtvaardigde 

verwachting gehaald worden.  

65. In dezelfde lijn ligt ook de eerder besproken afwijzende rechtspraak van het Hof van 

Cassatie rond de verlenging van de bezwaartermijn op grond van administratieve 

richtlijnen
191

. Ook daar was de wetsbepaling voldoende duidelijk waardoor uit een afwijking 

erop geen gerechtvaardigde verwachting kon geput worden. Een nuance kan nog gemaakt 

worden op het begrip ‘uitdrukkelijke wetsbepalingen’, volgens PEETERS duidt dit erop dat 

het Hof niet ieder onwettig akkoord heeft willen uitsluiten van toepassing van het 

vertrouwensbeginsel, enkel akkoorden in strijd met uitdrukkelijke wetsbepalingen 
192

.  

66. VAN CROMBRUGGE vat het cassatiearrest van 3 november 2000 treffend samen door te 

stellen dat het weinig nieuws bevat. De gelding van het vertrouwensbeginsel in het fiscaal 

recht, tegen het legaliteitsbeginsel blijft gehandhaafd. Een contra legem toepassing blijft een 

kwestie van afweging tegenover het legaliteitsbeginsel. En op een beleid, gedrag of akkoord 

dat in strijd is met uitdrukkelijke wetsbepalingen, kan men geen gerechtvaardigde 

verwachtingen bouwen. Dat alles vond men al in de commentaren van de rechtsleer op het 

cassatiearrest van 27 maart 1992 
193

. Het verschil tussen de twee arresten zit hem in de feiten 

die aan de basis ervan liggen. In 1992 ging het om ‘pietluttigheden’ die gedurende meerdere 

jaren gedoogd werden. Terwijl het in 2000 ging om een akkoord omtrent beroepsverliezen 

flagrant in strijd met uitdrukkelijke wettelijke bepalingen. Vandaar dat de rechter 

respectievelijk wel en geen toepassing van het vertrouwensbeginsel toeliet. Het blijft dus nog 

steeds een kwestie van afweging tussen het vertrouwensbeginsel enerzijds en het 

legaliteitsbeginsel anderzijds
194

.  

67. In het cassatiearrest van 6 november 2000 staat de toepassing van een forfaitaire 

belastingschaal op basis van artikel 342 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen
195

 ter 

discussie. Het ging om een landbouwer die vanaf 1983 had gekozen om op die basis belast te 

worden. In 1988 vindt er echter een belastingcontrole plaats die het bestaan aan het licht 
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brengt van bijzondere exploitatievoorwaarden. De landbouwer bleek namelijk een 

gespecialiseerde activiteit uit te oefenen waaruit belastbare inkomsten voortvloeiden die 

aanzienlijk hoger waren dan dewelke volgens de forfaitaire schaal zouden mogen 

voortvloeien. Om die reden wijkt de belastingambtenaar af van de forfaitaire schaal en belast 

de landbouwer voor de aanslagjaren 1986 en 1987 op zijn werkelijke inkomsten. De 

belastingplichtige landbouwer vecht dit aan en krijgt gelijk voor het Hof van Beroep van 

Brussel.  

Dit Hof stelt dat de nieuwe wijze van belastingheffing maar kan gelden vanaf het belastbaar 

tijdperk waarin de controle plaats vond 
196

. Verdere toepassing van de forfaitaire 

belastingschaal weigeren kan op basis van het eenjarigheidsbeginsel, het gebruik ervan is 

geen verworven recht 
197

. Retroactief terugkomen op het impliciete akkoord over de 

toepassing van de forfaitaire belastingschaal is volgens het Hof van Beroep te Brussel echter 

niet mogelijk.  

Het Hof van Cassatie spreekt het Hof van Beroep hierin echter tegen. Zij stellen dat “zij (de 

administratie) door die wijze van ramen niet gebonden is voor de latere aanslagjaren … de 

bewijselementen die de administratie daartoe kan aanvoeren kunnen van jaar tot jaar 

verschillen, zonder dat haar vroegere houding, zelfs als die gedurende verschillende 

aanslagjaren onveranderd is gebleven, bij de belastingplichtige gewettigde overtuiging kan 

wekken dat de administratie voor latere aanslagjaren geen gebruik zal maken van haar recht 

om andere bewijselementen aan te dragen” 
198

. Terugkomen op het gebruik van de forfaitaire 

belastingschaal kon volgens het Hof van Beroep dus pas vanaf 1988 terwijl het Hof van 

Cassatie retroactieve tussenkomst voor de aanslagjaren 1986 en 1987 toestaat.  

68. Het belang van dit arrest ligt opnieuw in de verduidelijking van het begrip 

‘gerechtvaardigde verwachtingen’. Het Hof van Cassatie laat immers blijken dat het steeds 

gebruiken van hetzelfde bewijsmiddel (hier de forfaitaire belastingschaal) de 

belastingplichtige geen gerechtvaardigde verwachting oplevert 
199

.  

69. Op 11 juni 2004 doet het Hof van Cassatie in exact dezelfde bewoording uitspraak over 

een sterk gelijkaardige situatie. Opnieuw wordt gesteld dat de bewijsmiddelen die de 
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administratie kan aanvoeren van jaar tot jaar kunnen verschillen, zonder dat de vroegere 

houding, zelfs als die meerdere aanslagjaren onveranderd is gebleven, bij de 

belastingplichtige een gewettigde overtuiging kan wekken 
200

.  

70. Volgens BOES zijn beide arresten echter geen toepassing van het vertrouwensbeginsel 

contra legem aangezien de administratie in beide gevallen niet is teruggekomen op het 

akkoord voor het jaar waarin het is ‘afgesproken’ 
201

. In het arrest van 6 november 2000 met 

betrekking tot het forfait voor landbouwers worden de aanslagjaren 1983 tot en met 1985 

inderdaad niet aangevochten door de controleur. De fiscus en met hem het Hof van Cassatie 

geven enkel een negatief antwoord op een mogelijk vertrouwen op een toepassing van dit 

forfait voor toekomstige aanslagjaren.  

71. DAUGINET stelt zich echter vragen bij de praktische toepasbaarheid van een dergelijke 

retroactieve tussenkomst. Een landbouwer die het forfait van artikel 342 WIB toepast is 

immers niet gehouden om een bewijskrachtige boekhouding te voeren. Als de fiscus dan de 

toepassing van dit forfait voor het verleden wil weigeren dan moet de landbouwer alsnog een 

bewijskrachtige boekhouding voorleggen. DAUGINET hoopt daarom dat deze arresten  

alleenstaande gevallen zullen blijven 
202

. 

72. Noch het cassatiearrest van 3 november 2000, noch dat van 6 november 2000 wijzigen 

dus het standpunt van het Hof van Cassatie van 27 maart 1992 
203

. Zoals eerder gezegd ligt 

het belang van beide arresten vooral in een verduidelijking van het begrip ‘gerechtvaardigde 

verwachtingen’. Respectievelijk akkoorden in strijd met uitdrukkelijke wetsbepalingen en 

akkoorden over de toepassing van bepaalde bewijsmiddelen kunnen geen gerechtvaardigde 

verwachtingen scheppen in hoofde van de belastingplichtige.  
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3.1.4. HOF VAN CASSATIE 26 OKTOBER 2001: GEEN GERECHTVAARDIGDE 

VERWACHTINGEN TEGEN WETTELIJKE BEPALINGEN IN 

73. Een jaar later op 26 oktober 2001 doet het Hof van Cassatie opnieuw een uitspraak die 

eigenlijk niets anders doet dan nogmaals de eerdere cassatierechtspraak rond het 

vertrouwensbeginsel bevestigen 
204

.  

74. De aanleiding tot dit arrest was de niet eerbiediging door de administratie van een akkoord 

gesloten op grond van artikel 50 WIB 92. De belastingplichtige en de administratie hadden 

een akkoord gesloten dat de belastingplichtige toestond om 2/3 van de huur betaald door de 

vennootschap voor een villa in Knokke in aftrek te brengen als beroepskost. Dit akkoord had 

betrekking op de aanslagjaren 1989 en 1990 en werd gemotiveerd op het feit dat de villa 

gebruikt kon worden om cliënten in onder te brengen. Op 15 januari 1993 stuurt de 

administratie echter een bericht van wijziging aan de belastingplichtige met de mededeling 

dat zij het akkoord willen opzeggen voor de aanslagjaren 1991 tot 1994. Dit doet zij omdat de 

administratie blijkbaar tot het besef gekomen is dat het om een lusthuis gaat zodat de kosten 

daarvan niet in aftrek kunnen worden gebracht op grond van artikel 53, 9° WIB.  

Volgens het Hof van Beroep kan de opzegging van dit akkoord pas vanaf aanslagjaar 1995 

omdat akkoorden op grond van het vertrouwensbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel enkel 

opzegbaar zijn voor de toekomst.  

Dit arrest wordt echter verbroken door het Hof van Cassatie dat stelt dat “de beginselen van 

behoorlijk bestuur omvatten het recht op rechtszekerheid; zij dringen zich op aan de 

administratie. Het recht op rechtszekerheid impliceert niet dat de belastingplichtige die met 

de administratie een akkoord sluit dat een belastingregime doet ontstaan dat in strijd is met 

de wettelijke bepalingen, van de administratie de naleving van zo’n akkoord kan vorderen, 

aangezien dit in zijn hoofde geen gerechtvaardigde verwachtingen kan doen ontstaan”. Het 

was aan de administratie om voor elk aanslagjaar en zonder gebonden te zijn door een eerder 

gesloten akkoord, na te gaan of de uitgave noodzakelijk in verband stond met de 

beroepswerkzaamheid van de vennootschap 
205

. Dus opnieuw wordt de klassieke bewoording 

van het cassatiearrest van 27 maart 1992 herhaald, met de toevoeging dat uit een akkoord in 

strijd met wettelijke bepalingen geen gerechtvaardigde verwachtingen kunnen ontstaan.  
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75. Volgens BOES wordt het vertrouwensbeginsel hier echter nog niet ten volle op de proef 

gesteld omdat de administratie enkel terugkomt op het akkoord voor de jaren na 1990 
206

. Het 

jaar 1989 waarin het akkoord werd gesloten wordt niet ter discussie gesteld, enkel de 

bindende kracht voor de toekomst die dan ook wordt afgewezen door het Hof.   

76. VAN CROMBRUGGE leidt uit dit arrest drie zaken af in verband met het 

vertrouwensbeginsel. Enerzijds zegt hij dat voorzichtig omgesprongen moet worden met de 

op het vertrouwensbeginsel steunende bindende kracht van onwettige akkoorden. Het Hof 

gaat er van uit dat de wetsbepalingen over beroepskosten bekend zijn bij de belastingplichtige 

en kwalificeert akkoorden in strijd er mee dus als onwettig waardoor geen gerechtvaardigde 

verwachting kan ontstaan. Anderzijds blijkt uit dit arrest ook dat de administratie inzake 

beroepskosten elk jaar de realiteit en de beroepsoorzaak ervan moet kunnen controleren. Ten 

slotte wordt nogmaals bevestigd dat de voorrang van het vertrouwensbeginsel op het 

legaliteitsbeginsel eerder uitzonderlijk zal blijven en bovenal een kwestie van afweging op 

grond van de concrete gegevens van de zaak 
207

. 

77. O.i. is er echter wel een verschil, misschien zelfs een evolutie, tussen dit cassatiearrest en 

dat van 3 november 2000 waarin ook op een onwettelijk akkoord werd teruggekomen. Zoals 

in de bespreking van laatstgenoemd arrest al werd gezegd, sprak het Hof toen van “akkoorden 

in strijd met uitdrukkelijke wettelijke bepalingen”
208

. Volgens PEETERS  kon daaruit afgeleid 

worden dat het Hof niet elk onwettelijk akkoord wou uitsluiten maar enkel die akkoorden in 

strijd met uitdrukkelijke wetsbepalingen 
209

. In het arrest van 26 oktober 2001 past het Hof 

van Cassatie echter zijn bewoordingen aan. Daarin spreekt het immers van “akkoorden in 

strijd met wettelijke bepalingen”. De commentaar op de website van het Hof voegt daar 

bovendien aan toe dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur geen reden mogen zijn 

om een onwettig akkoord in stand te houden 
210

. Hierin zou een verstrenging van de visie van 

het Hof van Cassatie kunnen gezien worden t.o.v. de toepassing van het vertrouwensbeginsel 

tegen onwettige akkoorden. Een evolutie van ruimte laten voor de toepassing van bepaalde 
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onwettige akkoorden, naar elk onwettig akkoord onafdwingbaar maken. Dit wordt echter 

nergens bevestigd in de rechtsleer.  

3.1.5. TUSSENTIJDS BESLUIT  

78. In navolging van VERMEERSCH kan na de bespreking van deze zes arresten een 

voorlopig besluit gemaakt worden. De kern van de beoordeling van het Hof van Cassatie of 

het vertrouwensbeginsel al dan niet van toepassing kan zijn ligt in het begrip van de 

gerechtvaardigde verwachtingen 
211

. Dit begrip werd geïntroduceerd met het cassatiearrest 

van 27 maart 1992 en de daaropvolgende cassatiearresten hebben eigenlijk als belangrijkste 

meerwaarde een concrete invulling van dit begrip.  

Zo werd in de cassatiearresten van 29 mei 1992, 3 november 2000 en 26 oktober 2001 gesteld 

dat geen gerechtvaardigde verwachtingen geput kunnen worden uit respectievelijk een 

verlenging van de bezwaartermijn door administratieve richtlijnen, akkoorden m.b.t. verlies 

dat niet werkelijk ten laste werd genomen en het in aftrek brengen van de huur voor het 

gebruik van lusthuizen. Alle drie deze vormen van akkoorden zijn immers in strijd met 

uitdrukkelijke wetsbepalingen.  

In het cassatiearrest van 6 november 2000 werd dan weer gesteld dat de belastingplichtige 

geen gerechtvaardigde verwachtingen kan halen uit het jaar na jaar toepassen van dezelfde 

bewijsmiddelen door de administratie en die laatste dus elk jaar daarop kan terugkomen. Dit 

werd bevestigd door het arrest van 11 juni 2004.  

Ten slotte zijn er nog de arrest van 13 februari 1997 en 11 mei 1998 die eigenlijk niets meer 

deden dan bevestigen wat al eerder gesteld werd onder meer in de klassieke leer, dat 

akkoorden over feitenkwesties steeds mogelijk zijn. Het Hof stelde dan ook in beide arresten 

dat de administratie deze akkoorden moest eerbiedigen.  
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3.1.6. HOF VAN CASSATIE 3 JUNI 2002 EN 14 JUNI 2002 : BEWIJSKRACHT VAN DE 

BOEKHOUDING EN ONDERSCHEID FEITEN – EN RECHTSKWESTIES 

79. De volgende stap in de evolutie van de cassatierechtspraak rond het vertrouwensbeginsel 

in het Belgisch fiscaal recht is - zowel volgens VERMEERSCH, VAN CROMBRUGGE als 

DAUGINET - het cassatiearrest van 3 juni 2002 
212

. De vraag die in dit arrest centraal staat is 

of het vertrouwensbeginsel ook toepassing kan vinden in geschillen omtrent de bewijskracht 

van een boekhouding. Voorheen hanteerde de rechtspraak het eenjarigheidsbeginsel om de 

regelmatigheid van een boekhouding te onderzoeken en eventueel te betwisten. Met het 

cassatiearrest van 3 juni 2002 komt daar verandering in 
213

. Een belastingplichtige zou immers 

‘vertrouwen’ kunnen putten uit het feit dat er jarenlang geen opmerkingen komen op de wijze 

waarop zijn boekhouding gevoerd wordt. Als er dan uiteindelijk toch opmerkingen komen 

vanuit de administratie zou de belastingplichtige dit vertrouwen kunnen inroepen om de 

eventuele aanslag aan te vechten.  

80. Een dergelijk geval werd voorgelegd aan het Hof van Beroep te Luik. De exploitanten van 

een confectiezaak werden na een controle van de BTW-administratie belast op een forfaitaire 

schaal omdat de boekhouding niet bewijskrachtig werd bevonden. In de voorgaande jaren 

werd de boekhouding door de administratie echter nooit betwist. De belastingplichtige riep 

zijn vertrouwen hierop in om de belasting op forfaitaire basis aan te vechten. Het Hof van 

Beroep stelde echter dat “de belastingplichtige over het algemeen zich niet mag beroepen op 

een vroegere tolerantie vanwege de administratie om een soort recht te eisen verkregen door 

schending van wettelijke bepalingen, in casu het recht om zich te beroepen op een niet 

bewijskrachtige boekhouding, omdat dergelijke houding strijdig zou zijn met het 

openbareordekarakter van fiscale bepalingen en met het eenjarigheidsprincipe van de 

belasting” 
214

. Het Hof van Beroep stelt met andere woorden dat de belastingplichtige, uit het 

feit dat de administratie nooit enige opmerking had geformuleerd op de boekhouding, geen 

gewettigde gedragslijn kan afleiden 
215

.  

                                                 
212

 F. VERMEERSCH, Het vertrouwensbeginsel in het fiscaal recht, AFT 2010, afl. 8-9, 50 ; S. VAN 

CROMBRUGGE, “Geen onwettige vrijstelling op grond van behoorlijk bestuur”, Fiscoloog 2008, afl. 1124, 7 ; 

V. DAUGINET en B. AMEYE, “Rechtszekerheid, vertrouwensbeginsel en goede trouw. Europeesrechtelijke 

doorwerking in de Belgische rechtsorde”, AFT 2009, afl. 5, 23 
213

 B.AMEYE, “Cassatie: rechtszekerheidsbeginsel geldt niet bij oncontroleerbare boekhouding”, Fisc. Act. 

2010, afl 4, 4 
214

 Luik 21 februari 2001 
215

 V. DAUGINET en B. AMEYE, “Rechtszekerheid, vertrouwensbeginsel en goede trouw. Europeesrechtelijke 

doorwerking in de Belgische rechtsorde”, AFT 2009, afl. 5, 25 



44 

 

Het Hof van Cassatie is het daar echter niet mee eens. Zij beschouwen de vaststelling of een 

boekhouding al dan niet bewijskrachtig is immers als een feitenkwestie
216

. En op 

feitenkwesties, zoals al meermaals werd gesteld, zelfs in de klassieke leer, is het 

vertrouwensbeginsel onverkort van toepassing.  

81. Volgens ROSSIGNOL introduceert het Hof van Cassatie hier een “min of meer elegante 

oplossing voor deze antinomie” waarmee ze doelt op de al dan niet toepassing van het 

vertrouwensbeginsel in het Belgisch fiscaal recht 
217

. Volgens haar beperkt het Hof van 

Cassatie met dit arrest van 3 juni 2002, de toepassing van het vertrouwensbeginsel strikt tot 

feitenkwesties. Dit onderscheid wordt echter niet ondersteund door de rechtsleer 
218

.  

82. Volgens VAN ORSHOVEN biedt het onderscheid tussen feiten – en rechtskwesties geen 

oplossing omdat het volstrekt irrelevant is om de werkingssfeer van afspraken met de fiscus af 

te bakenen 
219

. DAUGINET volgt deze stelling met de bewoording dat “wanneer post factum 

een fiscale situatie wordt beoordeeld die steeds evenzeer juridisch als feitelijk is. Dat is 

precies het fundamentele kenmerk van de belasting. Zij vergt het bestaan van feiten en de 

toepassing van de wet daarop. Bij akkoorden worden steeds de beide componenten samen 

beoordeeld”
220

.  

83. VAN DE VELDE gaat zelfs zover, dat ze zegt dat alle afspraken met de fiscus kunnen 

worden teruggebracht tot ‘rechtskwesties’ 
221

. Hoewel VANDEBERGH bevestigt dat het 

onderscheid tussen rechts – en feitenkwesties geen degelijk criterium vormen, vindt hij de 

stelling van VAN DE VELDE te ver gaan. Hij zegt dat er nog steeds afspraken bestaan over 

‘zuivere’ feitenkwesties zoals bijvoorbeeld het vaststellen van de omzet of het privégebruik 

van de auto, waarbij geen enkele wettelijke beoordeling aan te pas komt. Er bestaat echter een 

grensgebied waar het onderscheid controversieel wordt en een bepaalde situatie zowel een 
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feitenkwestie als een rechtskwestie kan zijn 
222

. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat het 

onderscheid tussen feitenkwesties en rechtskwesties geen criterium is volgens de rechtsleer 

om het vertrouwensbeginsel al dan niet toe te passen.  

84. Deze conclusie wordt echter blijkbaar niet onderschreven door het Hof van Cassatie. Op 

14 juni 2002 doet dit Hof namelijk opnieuw uitspraak rond het vertrouwensbeginsel in het 

fiscaal recht met opnieuw het onderscheid tussen feitenkwesties en rechtskwesties als een 

element waarop de beslissing gesteund wordt. De grondslag van het arrest was de al dan niet 

aftrekbaarheid van intresten aangegaan in het kader van een vorige beroepswerkzaamheid. 

Nadat deze aftrek aanvankelijk wordt toegestaan na een belastingcontrole, weigert de 

administratie nadien de aftrek van diezelfde kosten 
223

. Het beroep van de belastingplichtige 

op het vertrouwensbeginsel wordt afgewezen omdat het gewekte vertrouwen betrekking zou 

hebben op een rechtskwestie 
224

. Dit onderscheid tussen rechtskwesties en feitenkwesties 

werd in de rechtsleer eerder al als onbruikbaar beschouwd 
225

 en ook hier zegt DAUGINET 

dat de concrete gegevens van deze zaak evengoed juridisch als feitelijk kunnen worden 

genoemd 
226

.  

85. VERMEERSCH stelt dat met de arresten van 3 en 14 juni 2002 de toepassing van het 

vertrouwensbeginsel in het fiscaal recht beperkt wordt tot feitenkwesties. Hij vraagt zich af of 

de opening die het cassatiearrest van 3 november 2000 creëerde om het vertrouwensbeginsel 

te laten prevaleren op het legaliteitsbeginsel in rechtskwesties wel nog bestaat. Volgens hem 

zijn er drie arresten die iedere twijfel daaromtrent lijken weg te nemen 
227

. Deze drie 

cassatiearresten zullen hierna chronologisch uiteengezet worden. 
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3.1.7. HOF VAN CASSATIE 30 MEI 2008, 10 DECEMBER 2009 EN 19 DECEMBER 

2009: EINDE VAN HET VERTROUWENSBEGINSEL? 

86. Het eerste arrest, van 30 mei 2008, verbreekt een arrest van het Hof van Beroep te Bergen. 

Het Hof van Beroep had geoordeeld dat de administratie niet met terugwerkende kracht mocht 

terugkomen op een gedurende meerdere jaren en meerdere controles toegelaten vrijstelling 

van roerende voorheffing op grond van het vertrouwensbeginsel 
228

. Het Hof van Cassatie 

verbrak dit arrest echter met de woorden “het recht op rechtszekerheid houdt niet in dat de 

belastingplichtige zich zou kunnen beroepen op de vroegere gedragslijn van de administratie, 

zelfs niets als die gedurende verschillende aanslagjaren ongewijzigd blijft, wanneer die 

gedragslijn bij hem niet de gewettigde overtuiging kon wekken dat de administratie afzag van 

de strikte toepassing van de wet”
229

. Verder zegt het Hof nog dat de belastingschuldige geen 

verkregen recht heeft op het behoud van een onwettig voordeel en dat het vertrouwen alleen 

gewettigd kan zijn in zoverre het over feitenkwesties gaat  
230

. Volgens DAUGINET kan er op 

basis van dit arrest worden vanuit gegaan dat het Hof van Cassatie de toepassing van het 

vertrouwensbeginsel in onwettelijke situaties niet zal honoreren 
231

 .  

87. Iets meer dan een jaar later, op 10 december 2009, lijkt DAUGINET zijn stelling 

waarheid te worden. Net als in het cassatiearrest van 3 juni 2002 gaat het om een geschil 

betreffende de bewijskracht van de boekhouding. Toen werd dit als een feitenkwestie 

beschouwd waardoor de belastingplichtige in het gelijk werd gesteld op grond van het 

vertrouwensbeginsel. Nu weigert echter datzelfde Hof van Cassatie op grond van hetzelfde 

vertrouwensbeginsel het beroep van de belastingplichtige. Dit doet ze met de woorden “de 

burger kan evenwel niet verwachten dat het bestuur tegen de wettelijke regels in, over de 

jaren heen een onregelmatige boekhouding als bewijskrachtig zou blijven beschouwen”
232

.  

88. Waar ligt dan het verschil tussen het arrest van 3 juni 2002, waarin het 

vertrouwensbeginsel wel toegepast wordt door het Hof van Cassatie en het arrest van 10 

december 2009, waarin het vertrouwensbeginsel niet toegepast wordt door datzelfde Hof? 

Volgens VAN CROMBRUGGE zit het verschil in de feiten die aan de basis liggen van de 
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betwisting van de bewijskracht van de boekhouding 
233

. Waar het in het arrest van 2002 ging 

over ‘pietluttigheden’, bijvoorbeeld bepaalde vermeldingen die ontbraken op stukken 
234

 , gaat 

het in het arrest van 2009 over een boekhouding die zelfs de toets van de controleerbaarheid 

niet doorstaat. Bovendien zijn er bij voorgaande controles ook al naheffingen geweest waarop 

het Hof stelt dat “de appelrechters niet wettig oordelen dat de controleambtenaar naar 

aanleiding van de vroegere controles had ingestemd met de wijze waarop de boekhouding 

tijdens de voorgaande jaren was gevoerd en konden zij evenmin wettig beslissen dat de eiser 

aldus een gerechtvaardigde verwachting bij de verweerster had gecreëerd”
235

. Het Hof stelt 

dus de fiscus in het gelijk in die zin dat de belastingplichtige geen gerechtvaardigd 

vertrouwen kon putten uit het aanvaarden door de administratie van een niet-controleerbare 

boekhouding terwijl er daarbovenop ook nog naheffingen kwamen van diezelfde 

administratie. De belastingplichtige moest weten dat zijn boekhouding niet controleerbaar 

was
236

. Het Hof van Beroep had de stelling verdedigd dat met betrekking tot de 

controleerbaarheid van de boekhouding, de wetgeving slechts een beperkt kader aanreikt 

zodat belastingplichtigen geen schendingen van uitdrukkelijke wetsbepalingen kan worden 

verweten waardoor het vertrouwensbeginsel voorrang kan krijgen op het legaliteitsbeginsel
237

. 

Deze stelling werd echter door het Hof van Cassatie van tafel geveegd.  

89. Interessant in deze uitspraak van het Hof van Cassatie is dat ze in dit arrest het al dan niet 

bewijskrachtig bevinden van de boekhouding als een rechtskwestie beschouwt 
238

. Dit terwijl 

ze in het arrest van 3 juni 2002 dezelfde problematiek als een feitenkwestie beschouwde. Het 

feit dat het Hof van Cassatie zelf geen eenduidige invulling van rechts – en feitenkwesties kan 

geven speelt natuurlijk in de kaarten van de rechtsleer die dit onderscheid eerder al als 

nutteloos bestempelden 
239

.  

90. Het laatste cassatiearrest rond het vertrouwensbeginsel in het Belgisch fiscaal recht voor 

2010, is dat van 18 december 2009. Ter discussie staat de waarde van een circulaire. In casu 

gaat het om een circulaire uit 1987 die criteria uitwerkte voor het bepalen of een voertuig een 
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personenwagen dan wel een lichte vrachtwagen is voor BTW doeleinden. Dit onderscheid is 

natuurlijk van belang voor het al dan niet van toepassing zijn van de 50% aftrekbeperking van 

de voorbelasting op personenwagens 
240

.  

De feitenrechter beschouwde de toepassing van deze criteria als een feitenkwestie en ging 

automatisch over tot toepassing ervan op grond van het vertrouwensbeginsel zonder de 

wettigheid ervan te onderzoeken 
241

.  

Het Hof van Cassatie spreekt dit echter tegen en zegt dat het hier gaat om een rechtskwestie. 

“Bijgevolg impliceert het recht op rechtszekerheid, in de regel, niet dat de belastingplichtige 

de toepassing van een met de wet strijdige regeling kan eisen door zich te beroepen op de 

door de aanschrijvingen van de administratie gewekte schijn, daar die schijn bij hem niet de 

gewettigde overtuiging heeft kunnen wekken dat de administratie afzag van de strikte 

toepassing van de wet”
242

. Opnieuw trek het Hof van Cassatie hier de kaart van de 

rechtskwesties die geen gerechtvaardigde verwachtingen kunnen scheppen. Wel keert ze ook 

deels terug naar haar bewoordingen van het cassatiearrest van 27 maart 1992. Opnieuw wordt 

gesproken van ‘in de regel’, dus misschien wil het Hof hiermee toch enige ruimte openlaten 

voor een contra legem toepassing van het vertrouwensbeginsel?  

91. De rechtsleer meent alleszins van niet want zowel VAN CROMBRUGGE als 

VERMEERSCH besluiten dat het vertrouwensbeginsel in contra legem situaties nu wellicht 

definitief ten grave is gedragen 
243

. Daarmee lijkt de cirkel terug rond te zijn, aangezien het 

Hof van Cassatie hiermee terug lijkt aan te knopen bij de eerder besproken klassieke leer 
244

.  
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3.2. RECHTSLEER  

92. Zoals hiervoor besproken hanteert het Hof van Cassatie een eigen methode om na te gaan 

of het vertrouwensbeginsel al dan niet toepassing kan vinden in een concreet geval. Enerzijds 

waren er de gerechtvaardigde verwachtingen, die door een aantal van de eerder besproken 

cassatiearresten een verdere invulling gekregen hebben. Anderzijds is er het onderscheid 

tussen rechtskwesties en feitenkwesties, waarvan eerder al gesteld werd dat dit onderscheid 

eigenlijk amper bruikbaar is
245

. DAUGINET vat de tekortkomingen in de cassatierechtspraak 

samen door te zeggen dat “de cassatierechtspraak een weg zoekt die alle rechtsprincipes 

tegemoetkomt, maar reikt geen hanteerbare criteria om te bepalen in welke omstandigheden 

precies de rechtsonderhorige zich kan beroepen op het behoorlijk administratief gedrag”
246

. 

Wat volgt is een overzicht van pogingen in de rechtsleer om een eigen methode te 

ontwikkelen om te kunnen bepalen of het vertrouwensbeginsel al dan niet toepassing zal 

kunnen vinden of toepassing zou mogen gevonden hebben. 

3.2.1. HET VERTROUWENSBEGINSEL MOET AL DAN NIET AFGEWOGEN 

WORDEN TEGENOVER HET LEGALITEITSBEGINSEL 

93. De eerste twee benaderingen van het vertrouwensbeginsel in de rechtsleer staan lijnrecht 

tegenover elkaar. VAN CROMBRUGGE meent dat het een kwestie van afweging blijft op 

grond van de concrete gegevens van de zaak 
247

. Terwijl DAUGINET expliciet stelt dat het 

geen zaak van afweging is 
248

.  

94. VAN CROMBRUGGE stelde al in meerdere artikels dat het vertrouwensbeginsel moet 

afgewogen worden tegenover het legaliteitsbeginsel op grond van de concrete gegevens van 
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de zaak 
249

. Hij kwam tot die conclusie op basis van de vergelijking van een aantal 

cassatiearresten.  

De eerste twee cassatiearresten die hij tegenover elkaar stelde waren het ondertussen klassiek 

geworden arrest van 27 maart 1992 en het arrest van 3 november 2000. Daarbij vond het 

vertrouwensbeginsel respectievelijk wel en geen toepassing volgens het Hof van Cassatie. Het 

verschil tussen die twee arresten lag hem volgens VAN CROMBRUGGE in de concrete 

gegevens van de zaak. In het eerste arrest ging het namelijk om ‘pietluttigheden’ zoals het niet 

vermelden van de motorsterkte op de factuur 
250

. Bovendien werd die toestand gedurende 

jaren gedoogd door de administratie. In het tweede arrest daarentegen ging het om een 

akkoord flagrant in strijd met uitdrukkelijke bepalingen van het Wetboek der 

Inkomstenbelastingen. Bovendien werd dat laatste akkoord maar het voorgaande jaar 

besloten. Daaruit besluit VAN CROMBRUGGE dat “de concrete toepassing in contra legem 

situaties een kwestie van afweging blijft tegenover het legaliteitsbeginsel. De perceptie van de 

feiten en gevoel spelen daarbij een niet onbelangrijke rol” 
251

.  

Hij komt tot dezelfde conclusie op basis van een vergelijking van de feiten die aan de basis 

liggen van de arresten van 3 juni 2002 en 10 december 2009. Zoals eerder besproken gaat het 

in beide gevallen om de bewijskracht van de boekhouding. Daarbij ging het in het eerste geval 

opnieuw om ‘pietluttigheden’ terwijl er in het tweede geval sprake was van een boekhouding 

die zelfs de toets van de controleerbaarheid niet doorstond 
252

.  

VERMEERSCH vat daarop de stelling van VAN CROMBRUGGE treffend samen door te 

zeggen dat “de overtreden bepalingen enkel detailkwesties kunnen uitmaken die bovendien 

jarenlang moeten zijn gedoofd. De schending van uitdrukkelijke wetsbepalingen kan immers 

geen gerechtvaardigde verwachtingen scheppen in hoofde van de belastingplichtige”
253

. De 
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balans helt dus over in het voordeel van het legaliteitsbeginsel bij afweging tegenover het 

vertrouwensbeginsel bij de schending van uitdrukkelijke wetteksten 
254

.  

De vraag is nu echter of VAN CROMBRUGGE nog wel achter zijn eigen stelling staat. In 

zijn meest recente artikel, in navolging van de cassatiearresten van 10 december 2009 en 18 

december 2009, besluit hij immers met de woorden “wellicht moet men besluiten dat het 

vertrouwensbeginsel in contra legem situaties nu definitief ten grave is gedragen”
255

.  

95. Tegenover VAN CROMUGGE die zegt, of zei, dat het vertrouwensbeginsel een kwestie 

van afweging is tegenover het legaliteitsbeginsel op grond van de concrete gegevens van de 

zaak staat DAUGINET die stelt dat het juist geen zaak van afweging is. Hij zegt dat het 

vertrouwensbeginsel en het legaliteitsbeginsel twee totaal verschillende concepten zijn die een 

verschillende plaats hebben binnen het recht. Er moet dus geen afweging tussen de twee 

gebeuren 
256

. Wat er volgens hem wel gebeurt ten gevolge van het onbehoorlijk bestuurlijk 

handelen van de administratie is dat deze onbevoegd wordt om in dat dossier verdere 

uitvoering te geven aan de invordering van de belastingen. Hij maakt de vergelijking met de 

verjaring, indien deze is ingetreden heeft dit geen invloed op het bestaan of de geldigheid van 

de aanslag, de belasting kan enkel niet meer worden ingevorderd 
257

. Een dergelijke exceptie 

kan slechts door een belastingplichtige worden ingeroepen wanneer die te goeder trouw was 

en is 
258

.  

3.2.2. GEBONDEN – EN DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEDEN 

96. Het begrip ‘goede trouw’ vult DAUGINET in aan de hand van de theorie van de 

‘glijdende schaal’ van PEETERS 
259

. PEETERS legt deze schaal voor als methode om te 

bepalen waar het Hof van Cassatie contra legem de grens legt tussen al dan niet 

toepasbaarheid van het vertrouwensbeginsel. Uit het cassatiearrest van 3 november 2000 
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bleek immers dat de administratie niet elke onwettig akkoord wilde uitsluiten 
260

. PEETERS 

bepaalt deze grens door een onderscheid te maken tussen gebonden en discretionaire 

bevoegdheden van de fiscus en deze twee begrippen niet te beschouwen als twee alternatieven 

maar als een glijdende schaal in functie van de beleidsvrijheid die de wetgever aan de fiscus 

gelaten heeft. Hoe meer gebonden de bevoegdheid van de fiscus, hoe duidelijker het voor de 

belastingplichtige moet of kan zijn dat een afspraak onwettig is. Wanneer de fiscus echter een 

ruime beleidsvrijheid heeft gekregen van de wetgever, zoals bijvoorbeeld bij feitenkwesties 

zal het voor de belastingplichtige veel moeilijker zijn om uit te maken wanneer de fiscus de 

toegestane interpretatiemarge heeft overschreden. De rechter zal hierover moeten oordelen en 

heeft volgens PEETERS twee opties: 

1) Het akkoord is gesloten binnen de wettelijke bevoegdheid van de fiscus. Het akkoord 

moet dan gehonoreerd worden en er kan niet met terugwerkende kracht op worden 

teruggekomen. Als een dergelijk akkoord voor een bepaalde periode gesloten wordt, 

dan bindt het alleen voor die periode. Als een dergelijk akkoord niet beperkt wordt tot 

een bepaalde periode is het voor de toekomst bindend tot de administratie het opzegt. 

Deze opzegging moet worden meegedeeld aan de belastingplichtige en gemotiveerd 

zijn.  

2) Het akkoord is onwettig. Dan moet de rechter volgens PEETERS onderzoeken of deze 

onwettigheid voor een normaal oplettende belastingplichtige van meet af aan duidelijk 

had moeten zijn. Hier kan de rechter de aard van de bevoegdheid van de fiscus, 

eventuele valse of vrijwillig onjuiste gegevens en de facto alle concrete gegevens van 

de zaak meenemen in zijn beoordeling.  

Als de rechter oordeelt dat de onwettigheid voor een normaal oplettende niet onmiddellijk 

duidelijk kon zijn, dan blijft het akkoord onwettig maar kan de belastingplichtige zich 

beroepen op het door de fiscus opgewekte gerechtvaardigd vertrouwen. Dit geldt echter enkel 

voor het verleden want voor de toekomst kan geen sprake meer zijn van een gerechtvaardigd 

vertrouwen aangezien de onwettigheid is vastgesteld door de rechter. Als de rechter echter 

oordeelt dat de onwettigheid voor een normaal oplettende belastingplichtige duidelijk moest 

zijn, kan aan het akkoord geen gevolg gegeven worden 
261

.  
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97. Op deze theorie steunt DAUGINET voor de invulling van het begrip goede trouw. “Hoe 

meer gebonden de bevoegdheid van de administratie is, des te meer zou de rechtsonderhorige 

moeten inzien dat hij geen gerechtvaardigd vertrouwen kan hebben in een houding van de 

administratie die hiertegenin gaat”. Omgekeerd heeft de administratie in feitenkwestie meer 

discretionaire ruimte waardoor de belastingplichtige meer reden heeft om gerechtvaardigd te 

geloven in wat de administratie hem in het verleden heeft voorgehouden 
262

.  

98. Ook VAN ORSHOVEN gebruikt het verschil tussen gebonden – en discretionaire 

bevoegdheden om de mogelijkheden en de grenzen van akkoorden met de fiscus te bepalen. 

Hij zegt dat akkoorden zinloos zijn in het geval waarin de fiscus een gebonden bevoegdheid 

uitoefent. De belasting wordt dan niet gevestigd door de wil van de administratie of door een 

akkoord maar door de wil van de wetgever. Een eventueel akkoord kan in zo’n geval geen 

rechtsgevolgen hebben. Als de fiscus echter binnen een discretionaire bevoegdheid handelt, 

stelt er zich geen enkel legaliteitsprobleem. In zo’n geval zijn afspraken tussen de fiscus en de 

belastingplichtige bindend en kan er dus niet op worden teruggekomen 
263

. 

99. Zowel VAN ORSHOVEN als DAUGINET als PEETERS onderschrijven dus het 

onderscheid tussen gebonden - en discretionaire bevoegdheden van de fiscus als 

doorslaggevende parameter voor het al dan niet bindend zijn van akkoorden. Deze drie 

stellingen werden echter gevormd in de periode 1999-2003 en dus voor de cassatiearresten 

van bijvoorbeeld 30 mei 2008, 10 december 2009 en 18 december 2009 waarin het 

vertrouwensbeginsel resoluut werd afgewezen door het Hof van Cassatie. De vraag is dus of 

deze stellingen nog stand houden?  

100. Deze vraag is moeilijk te beantwoorden omdat alle drie de auteurs hun theorie enkel 

theoretisch uiteenzetten. Geen enkel praktijkvoorbeeld van noch gebonden noch discretionaire 

bevoegdheden wordt gegeven. O.i. kunnen deze drie arresten wel in de net besproken theorie 

ingepast worden. Zo zijn de voorwaarden voor de vrijstelling van roerende voorheffing, die 

ter discussie stonden in het arrest van 30 mei 2008, duidelijk in de wet ingeschreven. 

Daardoor kan gesteld worden dat de wetgever de fiscus daarbij geen beleidsvrijheid geeft en 

de fiscus dus gebonden handelt. Zo kan de afwijzing van toepassing van het 

vertrouwensbeginsel gerechtvaardigd worden binnen deze theorie. Hetzelfde geldt voor het 

                                                 
262

 V. DAUGINET en Y. LOIX, “Over de schijnbaar moeilijke verzoening tussen de legaliteit en de 

rechtsbescherming tegen onbehoorlijk bestuur in de fiscaliteit”, AFT 2003 
263

 P. VAN ORSHOVEN, “Waarom gemakkelijk … Over afspraken met de fiscus”, in B. PEETERS (ed.), Liber 

Amicorum J.J. Couturier: recht zonder omwegen, Brussel, De Boeck en Larcier, 1999, 105 



54 

 

cassatiearrest van 18 december 2009 waar de voorwaarden om de BTW-aftrek op lichte 

vrachtwagens toe te kunnen passen duidelijk in artikel 45 §2 W.BTW geschreven staan. 

Opnieuw sluit de fiscus dus een akkoord, in casu een impliciet akkoord d.m.v. een circulaire, 

binnen een gebonden bevoegdheid en kunnen er dus geen rechtsgevolgen aan gegeven 

worden. Moeilijker ligt het bij het cassatiearrest van 10 december 2009 waar de bewijskracht 

van de boekhouding centraal staat. Het beroep op het vertrouwensbeginsel wordt afgewezen 

vanwege het feit dat een oncontroleerbare boekhouding geen gerechtvaardigde verwachting 

kan creëren. Dit lijkt o.i. op de glijdende schaal meer richting een discretionaire bevoegdheid 

te gaan, aangezien er maar een beperkt wettelijk kader is rond de bewijskracht van de 

boekhouding 
264

. Toch wordt de toepassing van het vertrouwensbeginsel afgewezen.  

101. Een mogelijke verdieping en toepassing van de theorie van de glijdende schaal tussen 

gebonden – en discretionaire bevoegdheden kan o.i. gevonden worden in een ander artikel van 

PEETERS, in samenwerking met WUSTENBERGHS. Daarin stellen ze dat het door de 

groeiende complexiteit van de samenleving en het fiscaal recht, bijna onmogelijk geworden is 

om het legaliteitsbeginsel in al zijn rigiditeit toe te passen. Om sneller te kunnen reageren op 

die complexiteit heeft de wetgever daarom zijn toevlucht genomen tot ‘vage en onbepaalde 

normen’. Voorbeelden hiervan zijn ‘rechtmatige financiële of economische behoeften’, 

‘abnormale of goedgunstige voordelen’, ‘werkelijke en oprechte verrichtingen’ en ‘binnen 

normale grenzen’. De introductie van dit soort begrippen voorkomen dat de belastingwet al te 

veel moet worden gewijzigd. Deze normen geven echter ook een grote invulbevoegdheid aan 

de administratie. Hiermee komt de voorspelbaarheid van het recht in gedrang. Dit kan echter 

verholpen worden door bijkomende technieken zoals individuele akkoorden en voorafgaande 

schriftelijke akkoorden 
265

. Dit lijkt ons om een discretionaire bevoegdheid te gaan waar het 

vertrouwensbeginsel op van toepassing kan zijn. GEELHAND verdedigt een gelijkaardige 

stelling door te zeggen dat het complexe en gedetailleerde karakter van het fiscaal recht 

ervoor zorgt dat de belastingplichtige steeds meer de praktische noodzaak ondervindt om 

vertrouwen te tonen voor het optreden van de administratie 
266

. 
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3.2.3 OVERMACHT  

102. Nog een alternatieve benadering van het vertrouwensbeginsel in de rechtsleer is die van 

VANDEBERGH die het begrip overmacht introduceert als mogelijk criterium. Wanneer de 

belastingplichtige de vertrouwenwekkende handeling van de administratie niet anders dan 

juist kan aanzien en later gaat bijvoorbeeld een vrijstelling of aftrek verloren door het niet 

eerbiedigen van dat vertrouwen, kan de belastingplichtige overmacht inroepen. Overmacht 

breekt alle wetten 
267

. Meer uitleg of een praktische toepassing wordt hierbij echter niet 

gegeven.  

3.2.4. CORRECTIEMECHANISME  

103. VERMEERSCH  stelt het vertrouwensbeginsel dan weer voor als een 

correctiemechanisme in het fiscaal recht waarbij het begrip ‘gerechtvaardige verwachtingen’ 

kan dienen als een noodzakelijke filter. Dit dient dan wel een uitzondering te blijven 

aangezien het legaliteitsbeginsel het uitgangspunt moet blijven. Dit vormt namelijk de eerste 

en belangrijkste bron van rechtszekerheid voor de belastingplichtige. Een dergelijk 

mechanisme was al ingebouwd in de cassatierechtspraak van 27 maart 1992 en werd 

bevestigd in het cassatiearrest van 3 november 2000 waarin gesteld werd dat het 

vertrouwensbeginsel geen onbeperkt recht is. Het Hof weigert volgens VERMEERSCH 

echter de mogelijkheden die voortvloeien uit zijn rechtspraak ten volle te benutten 
268

. 
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3.3 ALTERNATIEVE BENADERINGEN 

104. Waar de rechtsleer verscheidene pogingen ondernomen heeft om toepassingscriteria te 

ontwikkelen voor het vertrouwensbeginsel, lijkt de rechtspraak deze grotendeels te negeren. 

De eerder besproken cassatierechtspraak sinds 1992 liet immers enkel ruimte voor de 

toepassing van het vertrouwensbeginsel in twee arresten waarin het ging om feitenkwesties. 

Ondanks de verwerping door de rechtsleer blijft het Hof een onderscheid maken tussen 

rechtskwesties en feitenkwesties.  

Er is echter nog hoop voor belastingplichtigen die toch een vergoeding willen zien voor hun 

aangetast vertrouwen in contra legem situaties, m.a.w. in situaties waarin het gaat om 

rechtskwesties. 

3.3.1. LAGERE RECHTBANKEN 

105. Enerzijds is er de rechtspraak van lagere rechtbanken dan het Hof van Cassatie. Meer 

dan eens verbraken de hiervoor uitvoerig besproken cassatiearresten, arresten van Hoven van 

Beroep die lagere rechtbanken volgden in uitspraken die het vertrouwensbeginsel contra 

legem wel van toepassing achtten
269

. Als de fiscus, om welke reden dan ook, de beslissing van 

het Hof van Beroep niet voorlegt aan het Hof van Cassatie, kan het vertrouwensbeginsel wel 

degelijk toepassing vinden in situaties waarin het Hof van Cassatie dit zou kunnen weigeren. 

106. Bij wijze van voorbeeld kan een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen met de 

Vlaamse actrice Dora van der Groen in de hoofdrol besproken worden. In dit geval gaat het 

om een afgesloten akkoord m.b.t. een forfaitaire raming van de kosten op 30% van de bruto 

baten dat al jarenlang werd toegepast. Het Hof van Beroep bestempelt dit akkoord zonder 

twijfel als onwettig omdat artikel 50 WIB 92 niet gebruikt kan worden om alle kosten samen 

op een vast bedrag te ramen. Toch geeft het Hof van Beroep voorrang aan het 

vertrouwensbeginsel op het legaliteitsbeginsel en stelt ze dus Dora van der Groen in het 

gelijk
270

.  

Een uitspraak die het Hof van Cassatie o.i. niet zou volgen aangezien het akkoord duidelijk in 

strijd is met uitdrukkelijke wettelijke bepalingen. Toch heeft de belastingplichtige hier ‘geluk’ 

want om welke reden dan ook heeft de fiscus besloten niet naar het Hof van Cassatie te 
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stappen 
271

. Op die manier is er dus toch nog hoop voor de belastingplichtige die zich op het 

vertrouwensbeginsel beroept. Die is dan echter wel afhankelijk van de ‘goodwill’ of de 

daadkracht van de administratie.  

3.3.2. FOUTAANSPRAKELIJKHEID  

107. Anderzijds is er de alternatieve benadering van i.p.v. het vertrouwensbeginsel in te 

roepen, te kiezen voor de benadering van de foutaansprakelijkheid van de fiscus. Deze 

benadering werd al besproken in navolging van VAN CROMBRUGGE bij de bespreking van 

de klassieke leer 
272

. Waar de artikelen 1382 en 1383 BW nog de grondslag van de klassieke 

leer waren, kunnen ze nu aangewend worden als een alternatieve benadering voor het 

vertrouwensbeginsel, als een ‘laatste reddingsboei’.  

Het sluiten van een onwettig akkoord kan in hoofde van de fiscus namelijk als een 

onrechtmatige daad worden gezien die in hoofde van de belastingplichtige schade heeft 

veroorzaakt 
273

. De opgelegde belasting is schadeverwekkend wanneer ze had vermeden 

kunnen worden door de belastingplichtige. Meestal is dit het geval door verkeerde 

inlichtingen van de administratie of door een houding of gedrag ten aanzien van de 

belastingplichtige die de verwachting heeft opgewekt dat hij de wet juist toepaste 
274

. 

Praktisch gezien zal de belastingplichtige ondanks het akkoord toch moeten betalen, maar hij 

kan zijn schade verhalen op de fiscus. Die was namelijk het best geplaatst om de onwettigheid 

van het akkoord op te merken, had het akkoord eigenlijk niet mogen sluiten en de door zijn 

fout veroorzaakte schade moet dus hersteld worden. Dit lijkt een elegante oplossing voor de 

afweging tussen het vertrouwensbeginsel en het legaliteitsbeginsel. De facto is het resultaat 

immers hetzelfde, de belastingplichtige recupereert een deel van zijn schade, maar onwettige 

afspraken krijgen geen voorrang meer op de wet 
275

.  

108. Van deze alternatieve benadering van foutaansprakelijkheid van de fiscus zijn ook 

voorbeelden te vinden in de rechtspraak. Zo is er het arrest van het Hof van Beroep te Brussel 

van 17 april 2008 waarin een belastingplichtige beroep deed op de aansprakelijkheidsregel 
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van artikel 1382 BW.  De BTW administratie had immers een fout begaan door daar de 

belastingplichtige jaren in de verkeerde waan te laten dat haar BTW statuut correct was. Het 

Hof gaf de belastingplichtige gelijk en achtte de administratie voor drie vierde 

verantwoordelijk. Daardoor moest uiteindelijk slecht een kwart van de verschuldigde 

belasting betaald worden 
276

. Daarnaast zijn nog talrijke andere voorbeelden in de rechtspraak 

te vinden waarin de administratie veroordeeld werd om een schadevergoeding te betalen aan 

een belastingplichtige wegens het verschaffen van onvolledige of onjuiste inlichtingen, 

wegens de publicatie van onwettige circulaires, wegens het niet-nakomen van beloftes of 

wegens de plotselinge herziening van een jarenlang aangehouden standpunt 
277

.  

Deze benadering van het herstellen van een beschadigd vertrouwen lijkt dus de perfecte 

reddingsboei voor belastingplichtigen die geen antwoord vinden in de strenge rechtspraak van 

het Hof van Cassatie omtrent het vertrouwensbeginsel. Enige nuancering dringt zich echter 

op.  

109. Er moet namelijk niet enkel een fout bewezen worden in hoofde van de administratie 

maar ook de geleden schade en het oorzakelijk verband tussen beide moet aangetoond 

worden. Zoals eerder gezegd kan het sluiten van een onwettig akkoord in hoofde van de fiscus 

als een onrechtmatige daad worden gezien die in hoofde van de belastingplichtige schade 

heeft veroorzaak
278

. Op grond hiervan zou dus geargumenteerd kunnen worden dat de 

administratie een fout heeft begaan. De vraag die zich dan opdringt is of de belasting die de 

belastingplichtige wettelijk verschuldigd is als "schade" beschouwd kan worden. Voor de 

BTW gaat dit misschien op. Stel bijvoorbeeld een handelaar die op grond van verkeerde 

informatie verstrekt door de fiscus geen BTW heeft aangerekend, dan zal het voor hem zowel 

juridisch als commercieel een hachelijke onderneming zijn om de BTW die de Staat van hem 

alsnog vordert te recupereren bij zijn medecontractanten. Hier ontstaat de schade door het feit 

dat het normale afwentelingmechanisme van de BTW niet meer toegepast kan worden. Bij 

inkomstenbelastingen speelt een dergelijk afwentelingmechanisme niet. Als de Administratie 

op een bepaald standpunt terugkomt, moet de belastingplichtige niets anders doen dan de 

wettelijk verschuldigde belasting betalen. Hier kan er wel schade ontstaan doordat de 

belastingplichtige geen rekening heeft gehouden met de extra fiscale kost (als gevolg van de 
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wijziging van het administratieve standpunt) en daardoor de financieringsbehoefte van zijn 

onderneming verkeerd heeft ingeschat. Vervolgens moet ook nog tussen deze eventuele 

schade en de fout in hoofde van de administratie een oorzakelijk verband aangetoond worden.  

110. De alternatieve benadering om het door de administratie gewekte vertrouwen toch af te 

dwingen door een aansprakelijkheidsvordering behoeft dus enige nuancering. Een aantal 

uitspraken van Belgische fiscale rechtbanken stonden deze benadering toe
279

 maar dit lijkt 

geenszins toepasbaar in elk fiscaal geschil. Het aantonen van zowel geleden schade als een 

fout in hoofde van de administratie als een oorzakelijk verband tussen deze twee is geen 

vanzelfsprekendheid.  

3.4 CONCLUSIE  

111. Na het doorbraak arrest van 27 maart 1992 dat contra legem toepassing van het 

vertrouwensbeginsel leek mogelijk te maken, lijkt het vertrouwensbeginsel in een golvende 

beweging verder te gaan. Perioden met een sterk geloof in het vertrouwensbeginsel, gesteund 

op hoopgevende cassatiearresten, wisselen af met perioden waarin het belang van het 

vertrouwensbeginsel toch genuanceerd wordt.  

Uiteindelijk lijkt de consensus in de rechtsleer toch te zijn dat het vertrouwensbeginsel tegen 

de wet in inroepen weinig kans op succes heeft. De cassatiearresten van 30 mei 2008, 10 

december 2009 en 19 december 2009, die telkens een beroep op het vertrouwensbeginsel 

afwezen, lijken al het vertrouwen in het vertrouwensbeginsel te hebben weggenomen. De 

rechtspraak lijkt zich, ondanks het ongenoegen in de rechtsleer daarover, te blijven baseren op 

het onderscheid tussen rechts – en feitenkwesties. Toepassing van het vertrouwensbeginsel 

wordt beperkt tot feitenkwesties. 

Voor de belastingplichtige lijken dan ook enkel alternatieve benaderingen mogelijk om zich 

alsnog op een gewekt vertrouwen tegen de wet in te kunnen beroepen. Deze zijn het 

procederen beperken tot de schijnbaar minder legalistische Hoven van Beroep enerzijds en het 

zich baseren op een foutaansprakelijkheid bij de fiscus anderzijds.  
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4. VERTROUWENSBEGINSEL IN EUROPA 

112. Zoals eerder uiteengezet
280

, kent België zijn eigen vertrouwensbeginsel
281

. Maar ook in 

Europese rechtspraak, vooral op het gebied van BTW en douanerechten, kent het 

vertrouwensbeginsel een ontwikkeling
282

 en wordt de leer van het vertrouwensbeginsel verder 

onderbouwd. Europa oefent zijn invloed op de interpretatie van het vertrouwensbeginsel uit 

op twee gebieden. Rechtstreeks via rechtspraak van het Europese Hof van Justitie en eerder 

onrechtstreeks via het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.  

Het Europese Hof van Justitie heeft de laatste jaren arresten
283

 geveld waaruit blijkt dat het 

vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel deel uitmaken van de communautaire rechtsorde in 

Europa
284

. Deze arresten en hun invloed op de ontwikkeling van een Europees rechterlijk 

vertrouwensbeginsel worden uitvoerig besproken in het deel ‘invloed Europees Hof van 

Justitie’. Het Hof creëert hierbij een eigen en soepelere leer rond het vertrouwensbeginsel
285

. 

Daarbij is een evolutie aan de gang om het beginsel van rechtszekerheid  en het beginsel van 

vertrouwen te laten primeren op het legaliteitsbeginsel
286

. 

Daarnaast merken we op dat het rechtszekerheidsprincipe tevens verbonden is aan het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Meer bepaald aan artikel 6 §1 van dat 

verdrag en artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol. Deze werden in het verleden reeds 

ingeroepen in Belgische rechtspraak
287

 omtrent de ABOS-circulaire, dit zullen we uitvoerig 

bespreken in het deel ‘invloed Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens’.  
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4.1. INVLOED EUROPEES HOF VAN JUSTITIE 

113. De Europese Gemeenschap wordt gevormd door het totaal van verdragen, 

verordeningen, richtlijnen, beschikkingen, besluiten, overeenkomsten met derde landen, het 

ongeschreven recht en de rechtspraak van het Hof van Justitie die daaruit voortvloeit. Deze 

rechtspraak speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het vertrouwens- en 

rechtszekerheidsbeginsel in Europa
288

. Zo heeft het Hof in zijn rechtspraak duidelijk gesteld 

dat het beginsel van rechtszekerheid zich verzet tegen een retroactieve wijziging van de wet in 

materies die door het Europees recht worden beheerst
289

. Doorheen de tijd heeft ze de 

discussie over het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel en hun plaats ten 

opzichte van het legaliteitsbeginsel aangescherpt
290

.  

Het Elmeka-arrest vormde hierbij een sleutelarrest. Maar reeds voor het Elmeka-arrest in 2006 

er was, heeft het Hof in verschillende andere arresten zich uitgelaten over de positie van het 

vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel in de communautaire rechtsorde. Onder andere in, 

het arrest Belgocodex, het arrest Gemeente Leusden en het arrest Goed Wonen, die we 

uitvoerig zullen bespreken. Daarnaast zijn er nog arresten, zoals het arrest SchlossstraBe, het 

arrest Marks & Spencer en het arrest Crispoltoni waarnaar in bovenstaande arresten wordt 

verwezen.  

Er dient te worden opgemerkt dat de onderstaande besproken arresten steeds gaan over de 

relatie wetgever – belastingplichtige en niet over de relatie fiscus - belastingplichtige. Dit 

onderscheid hebben we reeds besproken
291

. Hierbij vestigen we de aandacht dat dit werk zich 

focust op de tweede relatie, zijnde de relatie tussen fiscus en belastingplichtige. De bespreking 

van de arresten is echter noodzakelijk om de positie van het vertrouwensbeginsel op Europees 

niveau te begrijpen. 
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4.1.1 RECHTSZEKERHEID- EN VERTROUWENSBEGINSEL VOOR ELMEKA 

114. Het rechtszekerheid- en vertrouwensbeginsel maken deel uit van de communautaire 

rechtsorde. Dit is meerdere keren herhaald in rechtspraak van het Hof
292

. 

Zo is er het arrest Belgocodex, dat betrekking had op de retroactieve afschaffing van de 

optiemogelijkheid voor aftrek van de voorbelasting die oorspronkelijk inzake onroerende 

goederen was voorzien. Belgocodex NV is een Belgisch holdingbedrijf. In de periode 1990 tot 

1993 verwierf Belgocodex in onverdeeldheid 25% van een terrein met gebouwen die zouden 

worden gerenoveerd om er kantoren of winkels van te maken. De renovatiewerken werden 

verricht door een onderneming die bij de facturering BTW in rekening bracht.  Ze verhuurde 

deze gebouwen aan een bedrijf voor economische doeleinden, en trok de BTW in 

voorbelasting af. Hiervoor steunde Belgocodex zich op het keuzerecht dat tot dan toe in het 

wetboek BTW was opgenomen. Echter werd de bepaling ingetrokken bij wet van 6 juli 1994, 

met terugwerkende kracht tot 1 januari 1993. Na een controle in 1995 betwistte de 

administratie de van 1 juli 1990 tot 31 december 1994 verrichte BTW-aftrek van 1 852 365 

BFR, te vermeerderen met vertragingsrente en boeten. Volgens haar was de verhuur van 

onroerende goederen een vrijgestelde handeling waarvoor geen aftrek van voorbelasting 

mogelijk is.  Op 3 juni 1996 stelde Belgocodex tegen dit besluit beroep in bij de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Nijvel. Volgens haar mocht zij de voorbelasting aftrekken op grond van 

de wet van 28 december 1992, die ter zake een keuzerecht had ingevoerd. De herstellingswet, 

waarbij het keuzerecht en derhalve de mogelijkheid om voorbelasting af te trekken, is 

afgeschaft, zou in strijd zijn met de communautaire BTW-richtlijnen
293

.  

Het Hof was van mening dat elke afschaffing met terugwerkende kracht moet veroordeeld 

worden indien de belastingplichtige had geopteerd voor de aftrek van de voorbelasting op een 

ogenblik dat de nationale wet hem dat recht toestond
294

. Daarin besliste het Hof dat het aan de 

nationale rechter is om te bepalen of het vertrouwens- of rechtszekerheidsbeginsel zijn 

geschonden door de intrekking van een wet waarvan het uitvoeringsbesluit nooit is 

vastgesteld
295

. Het arrest vermeldt tevens: “Dienaangaande zij eraan herinnerd, dat het 

vertrouwens- en het rechtszekerheidsbeginsel deel uitmaken van de communautaire 

                                                 
292

 zie met name arresten van 3 december 1998, Belgocodex, 29 april 2004, Gemeente Leusden en 14 september 

2006 Elmeka, e.d. 
293

 H.v.J. 3 december 1998, Belgocodex, C-381/97, punten 1 tot 12 
294

 M. DASSESSE, “Retroactiviteit in het fiscaal recht – Een stand van zaken in België en in de Europese 

Gemeenschap”, T.F.R. 2001, 879. 
295

 H.v.J. 3 december 1998, Belgocodex, C-381/97 



63 

 

rechtsorde en door de lidstaten in de uitoefening van de hun door de gemeenschapsrichtlijnen 

verleende bevoegdheden moeten worden nageleefd”
296

. 

115. Daarnaast is er het arrest Gemeente Leusden. Een soortgelijk arrest als het arrest 

Belgocodex maar deze keer bevinden we ons in Nederland, waar de wetswijziging van 18 

december 1995 er voor zorgde dat men de vroegere keuze om bij de verhuur van onroerende 

goederen voor belastingheffing te kiezen, zodat je de BTW bij investering kon terugvorderen, 

werd afgeschaft. Deze wijziging werd gedaan ter bestrijding van constructies inzake 

onroerende goederen. De keuze werd na de wetswijziging enkel nog voorbehouden voor 

personen die de onroerende zaak gebruikten voor doeleinden waarvoor een volledig recht op 

aftrek van belasting bestaat.  

De gemeente Leusden verhuurde een veld aan de plaatselijke Hockeyclub, die geen recht 

heeft op aftrek. Gemeente Leusden heeft de BTW altijd aangerekend zodat ze de BTW over 

de kosten van de aanleg van het veld in aftrek kon brengen. Na invoering van de wet is er een 

naheffingsaanslag opgelegd aan de gemeente Leusden. De gemeente gaat daartegen in beroep 

en er wordt uiteindelijk een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof. Deze luidde als volgt: 

“Verzet het vertrouwens en rechtszekerheidsbeginsel zich ertegen dat, in een geval waarin 

geen sprake is van fraude of misbruik, de door een belastingplichtige in aftrek gebrachte BTW 

die hij heeft voldaan voor een onroerend goed dat aan hem is geleverd met het oog op de 

verhuur van dat goed, op de enkele grond van de belastingplichtige ten gevolgde van een 

wetswijziging niet meer het recht heeft om voor die verhuur van de vrijstelling af te zien, voor 

de op het moment van het vervallen van die keuzemogelijkheid, wordt herzien?”
297

. 

Het antwoord van het Hof was duidelijk: “… het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel 

deel uitmaken van de communautaire rechtsorde. Uit dien hoofde moeten zij worden 

nageleefd door de gemeenschapsinstellingen, maar tevens door de lidstaten in de uitoefening 

van de hun door de gemeenschapsrechtelijke verleende bevoegdheden”
298

. Het Hof oordeelt 

dat de hoedanigheid van de belastingplichtige niet met terugwerkende kracht aan de 

belastingplichtige kan worden ontnomen, zonder dat het vertrouwens- en/of  

rechtszekerheidsbeginsel wordt geschonden, omdat de belastingplichtige dan met 

terugwerkende kracht het recht op BTW-aftrek over door hem gemaakte investeringskosten 
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zou worden ontnomen. Dus wanneer een lidstaat het recht afschaft om voor belastingheffing 

over de verhuur van onroerende goederen te kiezen, dient hij bij de keuze van de 

toepassingsmodaliteiten van de wetswijziging rekening te houden met het gewettigd 

vertrouwen van de belastingplichtigen. Echter de afschaffing van het wettelijke kader 

waarvan de BTW-plichtige heeft geprofiteerd door minder belasting te betalen, zonder dat 

daarbij sprake was van misbruik, kan niet een schending van het gewettigd vertrouwen 

vormen
299

. 

116. Een soortgelijk arrest is het arrest Goed Wonen, waarbij dezelfde wetswijziging er voor 

zorgde dat de aftrek van de voorbelasting voor de stichting Goed Wonen niet meer mogelijk 

was. Goed Wonen spande hiervoor een zaak aan bij de Hoge Raad in Nederland. Deze Raad 

stelde op zijn beurt een prejudiciële vraag aan het Hof. In zijn antwoord verwees het Hof naar 

de prejudiciële vraag en antwoord van arrest Gemeente Leusden
300

. Verder oordeelde het Hof 

dat een lidstaat bij wijze van uitzondering de techniek van de terugwerkende kracht van een 

wet mag hanteren, mits het gewettigd vertrouwen van de belastingplichtigen naar behoren in 

acht wordt genomen
301

.  

117. Als conclusie bij deze arresten kunnen we stellen dat de terugwerkende kracht alleen 

toegestaan is als dit voor een doel van algemeen belang noodzakelijk is en het rechtmatige 

vertrouwen van de betrokkenen naar behoren in acht wordt genomen
302

.   

Wat wordt nu bedoelt met ‘algemeen belang’ en ‘rechtmatig vertrouwen’? Volgens 

DAUGINET en AMEYE
303

 is er van ‘algemeen belang’ sprake als er tijdens de 

wetgevingsprocedure constructies zouden worden toegepast met het oog om de nieuwe wet te 

omzeilen of om nog snel van de oude wetgeving te profiteren. In dat geval zal de 

terugwerkende kracht toegestaan zijn. Er is sprake van ‘rechtmatig vertrouwen’ als de 

marktdeelnemers op een zodanige wijze in kennis zijn gesteld, dat zij de gevolgen en de 

invloed op hun handelen van de wetswijziging begrijpen.  
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4.1.2. ELMEKA-ARREST 

118. Het Elmeka-arrest
304

 wordt over het algemeen gezien als een sleutelarrest. Elmeka is een 

Griekse onderneming die petroleumproducten transporteert voor rekening van verschillende 

bevrachters die in vloeibare brandstoffen handelen. Elmeka had geen BTW in rekening 

gebracht bij transacties met Oceanic, hoewel de vrijstelling van BTW werd opgeheven per 

januari 1993. Maar bij brief, op 21 juni 1994, had Elmeka aan de belastingdienst gevraagd of 

zij in het kader van de bevoorrading voor rekening van de vennootschap Oceanic volgens de 

wet BTW in rekening moest brengen, en zo ja welke procedure zij hiervoor moesten volgen. 

In het antwoord op de vraag heeft de belastingdienst echter meegedeeld dat Elmeka voor deze 

transactie was vrijgesteld van BTW
305

.  

Bij een fiscale controle betreffende de belastingjaren 1994 tot en met 1996 wordt Elmeka toch 

aangeslagen voor de jaren 1994, 1995 en 1996. Elmeka gaat in beroep tegen de uitspraak van 

eerste aanleg van Piraeus, maar haar beroep werd verworpen. Elmeka ging dan op zijn beurt 

in hoger beroep bij het Hooggerechtshof van Griekeland en daaruit vloeiden drie prejudiciële 

vragen, waarvan de derde voor ons van belang is, namelijk: “Is het, volgens de 

communautaire regels en beginselen die de [BTW] beheersen, toegestaan – en zo ja, onder 

welke voorwaarden – de belasting over een voorbije periode te heffen, wanneer de niet-

afwenteling ervan in die periode door de belastingplichtige op zijn medecontractant en dus 

het niet afdragen van de belasting aan de fiscus, te wijten is aan het vertrouwen van de 

belastingplichtige dat hij de belasting niet moest afwentelen, en dit vertrouwen werd gewekt 

door de houding van de belastingdienst?”
306

. De rechter wil eigenlijk weten of de 

belastingplichtige, dankzij een besluit van de nationale belastingdienst, gemachtigd is om de 

BTW niet op zijn medecontractant af te wentelen, zelfs al is dit besluit onwettig. Kan er 

m.a.w. bij de belastingplichtige een gewettigd vertrouwen ontstaan dat zich verzet tegen 

nabetaling van deze belasting? 

119. Volgens de Europese Commissie staat het vertrouwensbeginsel het inderdaad in de weg 

dat er een nabetaling wordt gevorderd van de BTW die de belastingplichtige tijdens de 

betrokken belastingjaren niet op zijn medecontractant heeft afgewenteld en die hij niet aan de 

belastingdienst heeft afgedragen, wanneer de houding van deze laatste gedurende 

verschillende jaren bij de belastingplichtige de gewettigde overtuiging heeft gewekt dat hij 
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deze belasting niet hoefde af te wentelen. Daaraan voegde de Commissie er wel 

volledigheidshalve aan toe dat, in een situatie waarin de belastingdienst de informatie niet had 

meegedeeld, er een ander oordeel zou kunnen ontstaan
307

.  

120. Het Elmeka-arrest bepaalt dat: “Volgens vaste rechtspraak van het Hof maken het 

vertrouwens en het rechtszekerheidsbeginsel  deel uit van de communautaire orde. Nationale 

instanties moeten het vertrouwensbeginsel ten opzichte van de marktdeelnemers in acht 

nemen”
 308

. Als eerste moeten we daarbij nagaan of er wel degelijk een handeling is gesteld 

door de administratie die een redelijk vertrouwen heeft gewekt
309

. Indien die vraag 

bevestigend wordt beantwoord, moet in de tweede plaats worden nagegaan of dit vertrouwen 

gewettigd is. Gelet op het voorgaande moet de vraag worden beantwoord dat in het kader van 

het gemeenschappelijke stelsel van BTW de nationale belastingdiensten het 

vertrouwensbeginsel in acht moeten nemen. Het staat aan de verwijzende rechter om te 

beoordelen of in de omstandigheden van de hoofdgedingen de belastingplichtige 

redelijkerwijze kon aannemen dat de betrokken beschikking door een bevoegde instantie was 

gegeven
310

. 

121. Het Hof van Justitie stelt aldus in het Elmeka-arrest dat nationale belastingdiensten het 

vertrouwensbeginsel in acht moeten nemen, zelfs wanneer het gewekte vertrouwen ingaat 

tegen de wet
311

. Het Hof gaat enkel na of er een redelijk vertrouwen is gewekt in hoofde van 

de belastingplichtige en of dat vertrouwen gewettigd is
312

. De nadruk wordt hierbij gelegd op 

de (on)mogelijkheid van de belastingplichtige om de (on)juistheid van de verstrekte inlichting 

te kennen
313

. Daarbij is vereist dat de verkeerde inlichting uitging van de bevoegde 

overheidsorganen of de bevoegde instantie waarvan de belastingplichtige redelijkerwijze kon 

aannemen dat die bevoegd was, in de fiscaliteit gaat het dan meestal om een bevoegd persoon, 

bijvoorbeeld een controleur
314

. De burger mag er steeds op vertrouwen dat de controleur zijn 

werk correct uitvoerde. We moeten hierbij ook de nadruk leggen op het woord ‘bevoegd’. Het 
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is logisch dat een burger alleen kan vertrouwen op een ‘bevoegde controleur’. Daar wordt in 

de rechtspraak meestal impliciet van uit gegaan. Er zijn weinig belastingplichtigen die 

bijvoorbeeld zullen steunen op een uitspraak over inkomstenbelasting door een ambtenaar van 

de BTW
315

. Toegepast op het Elmeka-arrest weten we dat Elmeka heeft gevraagd aan de 

belastingdienst of de bevoorrading van schepen vrijgesteld was van BTW. Hierop werd 

bevestigend geantwoord. Het is aan de nationale rechter om te oordelen of Elmeka 

redelijkerwijze op deze beslissing mocht steunen, kon aannemen
316

. 

Ook de belastingplichtige moet steeds ter goeder trouw handelen, hij moet steeds voorzichtig 

en bezonnen te werk gaan, daarbij moet hij de ambtenaar onder andere correct hebben 

ingelicht en mag hij geen bedrog hebben gepleegd. Iemand die manifest weet dat  een 

beslissing of een houding van de Administratie contra legem is, kan zich niet op het 

vertrouwensbeginsel beroepen
317

. Het merkwaardige van dit standpunt is dat als iemand niet 

precies weet wat de juiste fiscale benadering is, het lijkt te getuigen van een voorzichtige en 

bezonnen houding
318

.  

122. De vraag stelt zich nu, is de invulling van het vertrouwensbeginsel door het Europees 

Hof van Justitie enkel afdwingbaar in materies waarin het Europees recht kan worden 

ingeroepen? Zijnde BTW, douanerechten en sommige delen uit de inkomstenbelastingen? 

VANDEBERGH
319

 is hierbij van mening dat de Europese invulling een bredere strekking 

heeft, mede door de voorrang van supranationaal recht op nationaal recht. Het zou volgens de 

auteur “al te gek” zijn dat er twee invullingen van het vertrouwensbeginsel naast elkaar 

bestaan
320

. Zijnde op nationaal en supranationaal niveau. Ook DAUGINET en AMEYE
321

 

sluiten zich aan bij deze visie. Toch zijn er ook auteurs die deze stelling niet volgen en stellen 

dat deze invulling van toepassing is op de communautaire rechtspraak en op het interne recht 
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maar enkel op Europese materies, zoals BTW, douane en bepaalde materies inzake 

inkomstenbelastingen
322

. 

4.1.3. RECHTSZEKERHEID- EN VERTROUWENSBEGINSEL NA ELMEKA 

123. Na het Elmeka-arrest van 14 september 2006
323

 is er nog, eerder beperkte, rechtspraak te 

vinden van het Europese Hof van Justitie omtrent het vertrouwensbeginsel. Het Hof van 

Justitie had bij het Elmeka-arrest al een duidelijk standpunt ingenomen ten opzichte van het 

vertrouwensbeginsel
324

. Het is wachten tot het arrest van 20 februari 2008 voordat het Hof 

zich opnieuw moet uitspreken over de werking van het beginsel. Nadien volgen er nog 

arresten van 31 januari 2013 en 19 december 2013, waarbij telkens opnieuw de werking van 

het beginsel wordt bevestigd, al is er bij het laatste arrest van 2013 een zekere nuancering.  

124. Het arrest van 20 februari 2008
325

 is niet meer dan een bevestiging van de visie van het 

Hof. In casu ging het  over een Duitse supermarktketen, Netto Supermarkt, die in meerdere 

landen is gevestigd. Deze supermarktketen had over de jaren 1992 tot en met 1998 aan 

klanten in derde landen BTW terugbetaald, indien deze het bewijs konden leveren van uitvoer 

in het kader van niet-commerciële reizen. Het douaneformulier nr. 73 en bijhorende 

douanestempel dienen hiervoor als bewijsstuk. Echter werd in 1998 ontdekt dat enkele van 

deze bewijsstukken vervalst waren, voornamelijk door Poolse burgers. Op basis van het 

onderzoek vorderde de Finanzambt de BTW over de jaren 1993 tot en met 1998 terug
326

.  

Netto Supermarkt ging hier niet mee akkoord, mede omdat zijzelf niet hebben meegewerkt 

aan de fraude en eerder slachtoffer waren van frauduleuze praktijken van de Poolse burgers. 

Zij hebben steeds doorheen deze jaren als zorgvuldig en goed koopman gehandeld en de 

Duitse fiscus heeft over meerdere jaren steeds de vrijstelling op basis van de vervalste 

documenten aanvaard. De zaak werd door het Duits hooggerechtshof geschorst en er werd een 

prejudiciële vraag gesteld aan het Europees Hof van Justitie: “Staan de 

gemeenschapsrechtelijke bepalingen inzake belastingvrijstelling bij uitvoer naar een derde 

land eraan in de weg dat een lidstaat billijkheidshalve belastingvrijstelling verleent, wanneer 
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de voorwaarden waarover de vrijstelling kan worden verleend weliswaar niet zijn vervuld, 

doch de belastingplichtige ook bij het betrachten van de zorgvuldigheid van een goed 

koopman deze niet-vervulling niet op de hoogte kon zijn?”
327

.  

Het Hof beantwoord deze vraag negatief. Hoewel het Hof als eerste aanhaalt dat artikel 15 

van de Zesde richtlijn
328

 verschillende voorwaarden vaststelt om alle fraude, ontwijking en 

misbruik te voorkomen stelt het Hof tevens dat bij de uitoefening van de communautaire 

richtlijnen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, evenals het rechtszekerheids- en 

vertrouwensbeginsel, moeten worden nageleefd
329

.  

Daarbij stelt het Hof dat het in strijd zou zijn met het rechtszekerheids- en 

vertrouwensbeginsel wanneer een lidstaat eerst over meerdere jaren de door de 

supermarktketen verstrekte documenten en de bijhorende vrijstelling heeft aanvaard, en 

nadien de terugbetaling van de BTW eist. Tevens bevond de fraude zich op het niveau van de 

afnemer en kon de leverancier, hier Netto Supermarkt, geen wetenschap hebben over deze 

fraude. Het Hof stelt hierbij dat “een leverancier op de rechtmatigheid van de handelingen die 

hij verricht moet kunnen vertrouwen zonder gevaar te lopen zijn recht op BTW-vrijstelling te 

verliezen, wanneer hij, zoals in het hoofdgeding, ook met betrachting van de zorgvuldigheid 

van een oplettend koopman, niet kan weten dat de voorwaarden voor de vrijstelling in 

werkelijkheid niet vervuld zijn omdat de afnemer een vervalst bewijs van uitvoer heeft 

overgelegd”
330

.  

125. Het Hof van Justitie oordeelt dus dat als de vrijstelling voor uitvoer en het bewijs van de 

uitvoer vervalst zijn door de koper, de BTW-richtlijn zich er niet tegen verzet dat een EU-

lidstaat vrijstelling van BTW voor een exportlevering van goederen buiten de Europese Unie 

verleent wanneer de voorwaarden voor een dergelijke vrijstelling niet zijn vervuld, en 

wanneer de BTW-belastingplichtige met betrachting van de zorgvuldigheid van een oplettend 

koopman, niet kon weten omdat het door de afnemer overgelegde bewijs van uitvoer was 

vervalst
331

. De werking van het vertrouwensbeginsel wordt dus bevestigd door het Hof van 

Justitie, zelf al was de toegestane vrijstelling gebaseerd op vervalste documenten. Het feit dat 
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Netto Supermarkt zelf niks van afwist van de fraude en  omdat de Duitse fiscus reeds de 

vrijstelling meerdere malen had bevestigd, wekten volgens het Hof een rechtmatig vertrouwen 

op bij de belastingplichtige dat er niks mis was met zijn handelingen.  

126. Na het arrest van 20 februari 2008 is er een periode van windstilheid omtrent het 

vertrouwensbeginsel. Dit waarschijnlijk mede omdat het Hof een duidelijk standpunt had 

ingenomen na het Elmeka-arrest en er geen indicatie was dat dit standpunt zou wijzigen
332

. 

Pas in januari 2013 vinden we een bijkomend arrest van het Europese Hof van Justitie omtrent 

het vertrouwensbeginsel.  

127. Het arrest van 31 januari 2013
333

 toont aan dat het Europese Hof van Justitie geen 

onvoorwaardelijke werking van het vertrouwensbeginsel voorop stelt en dat het 

vertrouwensbeginsel niet in alle gevallen kan worden ingeroepen. In deze zaak wordt aan een 

Bulgaarse transportmaatschappij een navordering geëist van de BTW. De Bulgaarse 

belastingdienst had namelijk een controle uitgevoerd bij twee vennootschappen, zijnde de 

transportmaatschappij en zijn brandstofleverancier. Er werd daarbij opgemerkt dat elke 

factuur van brandstof door de transportmaatschappij in aftrek werd gebracht terwijl er 

eigenlijk veel meer brandstof was aangekocht dan dat de maatschappij transport had verricht 

en er daarnaast niet altijd duidelijk bewijs was van de levering van de brandstof. Mede 

hierdoor stelde de Bulgaarse belastingadministratie een navordering van de te veel in aftrek 

gebrachte BTW in
334

.  

De transportmaatschappij was hier echter niet mee akkoord, zij haalde aan dat de 

belastingadministratie verschillende facturen bij hem verwierp, terwijl diezelfde facturen bij 

zijn leverancier wel werden goedgekeurd en er geen bezwaar werd gemaakt door de 

administratie. Nochtans werden bij enkele facturen vragen gesteld omtrent de al dan niet 

werkelijke levering van de brandstof bij de transportmaatschappij. De Bulgaarse rechtbanken 

durfden hieromtrent geen uitspraak te doen en stelden een prejudiciële vraag aan het Hof van 

Justitie: “Worden de beginselen van fiscale neutraliteit, het evenredigheidsbeginsel en 

vertrouwensbeginsel geschonden door een administratieve of rechterlijke praktijk volgens 

welke de ene partij (in factuur genoemde afnemer of ontvanger) in een navorderingaanslag 
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het recht op aftrek van voorbelasting wordt geweigerd, terwijl bij de andere partij (de 

opsteller van de factuur) geen correctie van de vermelde BTW wordt verricht?”
335

. 

Het Hof beantwoordt deze vraag negatief, en stelt dat het beginsel van fiscale neutraliteit, het 

evenredigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel zich er niet tegen verzetten dat de 

ontvanger van een factuur, zijnde de transportmaatschappij, het recht op aftrek van de 

voorbelasting wordt geweigerd op grond dat geen daadwerkelijke belastbare handeling is 

verricht, hoewel bij de opsteller van deze factuur, zijnde de brandstofleverancier, de 

aangegeven BTW niet is gecorrigeerd
336

.  

128. Het Hof stelt dus eigenlijk dat de op een factuur vermelde BTW verschuldigd is door de 

persoon die deze BTW op de factuur heeft vermeld, ongeacht of daadwerkelijk een belastbare 

handeling is verricht. Hierbij verzet het vertrouwensbeginsel zich er niet tegen dat de 

ontvanger van een factuur het recht op aftrek van de voorbelasting wordt geweigerd, hoewel 

de door de opsteller van deze factuur aangegeven BTW niet is gecorrigeerd. Toch nuanceert 

het Hof zijn uitspraak door te stellen dat het aan de nationale rechter is om te oordelen of er 

eventueel fraude zou zijn gepleegd door de opsteller van de factuur. Door dit bijkomend te 

stellen krijgt de leverancier niet zomaar een vrijgeleide en moet er steeds onderzocht worden 

of zij niet actief mee hebben gewerkt aan de fraude
337

.  

129. Een voorlopig laatste arrest waarbij het vertrouwensbeginsel (kort) wordt aangehaald is 

het arrest van 19 december 2013
338

. Een Hongaarse groothandel in conserven verkocht haar 

producten in derde landen. Echter bleek bij controle van de jaren 2007 tot en met 2009 dat 

veel goederen het land pas verlieten na het verstrijken van de nationaal opgestelde termijn 

waarbinnen een goed het douanegebied van de Unie zou moeten hebben verlaten. Hierbij 

legde de Hongaarse belastingadministratie de groothandelaar een fiscale boete op. De 

groothandel ging echter in beroep tegen die boete omdat ze niet miskende dat de export wel 

degelijk buiten de nationale termijn viel, maar nog binnen de Europeesrechtelijke termijn viel 
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en de Hongaarse BTW-wet dus in strijd was met zowel de Zesde richtlijn
339

 als richtlijn 

2006/112
340

.  

Er volgden enkele prejudiciële vragen waaronder één van hen luide: “is het verenigbaar met 

het beginsel van fiscale neutraliteit, het rechtszekerheidsbeginsel en het 

evenredigheidsbeginsel dat de regeling van een lidstaat extra vereisten naast de in de 

richtlijnen vastgestelde vereisten bevat en export slechts als vrijgesteld aanmerkt indien is 

voldaan aan objectieve en cumulatieve vereisten die in deze richtlijnen worden genoemd?”
341

. 

Als antwoord op de vraag herhaalde het Hof haar traditioneel standpunt dat de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur deel uitmaken van de communautaire rechtsorde en dat de 

lidstaten deze moeten naleven
342

.  Daarnaast is er hier echter niet echt een rechtstreekse 

toepassing van het vertrouwensbeginsel te vinden omdat het Hof van Justitie de verschillende 

prejudiciële vragen samenbundelt en beantwoord als één vraag. Hierbij stelde het Hof dat een 

nationale staat vrij is zijn eigen termijn te bepalen, om fraude en  misbruik tegen te gaan, maar 

dat het in strijd zou zijn met richtlijn 2006/112 wanneer bij loutere overschrijding van die 

termijn de vrijstelling definitief wordt ontzegt.  

130. Het Elmeka-arrest wordt gezien als een sleutelarrest wat betreft de communautaire 

invulling van het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel. Het Hof laat het vertrouwens- en 

rechtszekerheidsbeginsel primeren op het legaliteitsbeginsel, maar hangt aar enkel 

voorwaarden aan vast
343

. Het standpunt van het Europese Hof van Justitie in het Elmeka-

arrest is niet zomaar tot stand gekomen, vele arresten
344

 gingen het Elmeka-arrest vooraf en 

zorgden voor een geleidelijke opbouw.  

Na het Elmeka-arrest is er niks nieuw onder de zon in de rechtspraak van het Hof van Justitie 

inzake het vertrouwensbeginsel. De beperkte rechtspraak die bestaat trekt de lijn van het 

Elmeka-arrest verder, al nuanceert het arrest 31 januari 2013 de visie een beetje, zonder een al 

te grote invloed te hebben op de draagwijdte van de visie die het Hof van Justitie heeft over 

het vertrouwensbeginsel. De lichte nuancering houdt in dat het vertrouwensbeginsel niet in 
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alle gevallen kan worden toegepast. In het arrest van 31 januari 2013 wees het Hof het 

vertrouwensbeginsel af omdat het ene bedrijf het vertrouwensbeginsel inroept op basis van de 

goedkeuring van de boekhouding van het andere bedrijf. Het feit dat enkele facturen worden 

verworpen bij de klant, maar niet worden verworpen bij de leverancier, creëert geen 

rechtmatig vertrouwen in hoofde van de klant omtrent de legaliteit van deze facturen. 

Hiermee trekt het Hof een grens aan de werking van het vertrouwensbeginsel, al is deze 

relatief. Het is nog steeds aan de nationale rechter om te oordelen of de leverancier al dan  niet 

actief deelnam aan de fraude.   

4.2. INVLOED EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN 

DE MENS 

131. Naast het Europees Hof van Justitie speelt ook een ander supranationaal gerechtshof een  

rol in de ontwikkeling en het bestaan van het vertrouwensbeginsel. Het Europese Hof van de 

Rechten voor de Mens (hierna EVRM). Het vertrouwensbeginsel op het niveau van het 

EVRM vinden we in artikel 6, §1 EVRM en artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol
345

. 

Het EVRM primeert in de normenhiërarchie op het interne recht
346

. 

132. Rechtspraak die de principes toepast is eerder schaars
347

. De meest gekende en 

veelbesproken toepassing van het EVRM-recht in België inzake het vertrouwens- en 

rechtszekerheidsbeginsel is ongetwijfeld de rechtspraak omtrent de ABOS-circulaire. Deze 

                                                 
345

 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: Recht op een eerlijk proces: Art. 6 § 1. Bij het vaststellen 
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circulaire bepaalde onder andere dat Belgen die bezoldigingen genieten in een land buiten 

Europa, waarmee geen dubbelbelastingverdrag is afgesloten, aanspraak kunnen maken op een 

supplementaire forfaitaire kostenaftrek van 30%
348

. Deze circulaire en zijn gunstregime 

worden geacht contra legem te zijn, omdat ze in strijd is met artikel 156 WIB92
349

.  

133. In het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel op 21 december 2006, over 

een belastingplichtige die als ontwikkelingswerkster in Palestina werkte, bevestigde de 

rechtbank de onwettigheid van de circulaire maar stelde daarbij ook dat: “De Administratie 

dient evenwel de gerechtvaardigde verwachtingen te honoreren die haar gedrag heeft doen 

ontstaan in hoofde van de belastingplichtige, en die door de belastingplichtige niet anders 

kunnen worden geïnterpreteerd dan als een vaste gedragslijn. Het principe van de juridische 

zekerheid volgt uit artikel 6, § 1 van het E.V.R.M. en uit het eerste aanvullend protocol bij dit 

verdrag. Het openbare-ordekarakter van het fiscaal recht verzet zich derhalve niet tegen de 

toepassing van het principe van de juridische zekerheid, in de mate dat dit principe volgt uit 

het E.V.R.M., die een norm is die prevaleert op het interne recht”
350

. De rechtbank besliste 

hierbij dat de niet-toepassing van de circulaire enkel geldig is voor de toekomst, en ze niet 

werkt met terugwerkende kracht. Het vertrouwensbeginsel wordt geschonden wanneer dit wel 

zo gebeurt
351

. De rechtbank besliste hierbij om de debatten te heropenen, zodanig dat de 

partijen konden aantonen vanaf welk ogenblik de fiscale ambtenaar voor het eerst duidelijk 

heeft gemaakt dat hij de circulaire niet meer zou toepassen. Het eindvonnis werd gegeven op 

23 mei 2007
352

.  

In dat eindvonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel op 23 mei 2007 besliste de 

rechtbank dat ook al kan de toepassing van een onwettige circulaire geweigerd worden, men 

steeds het principe van rechtszekerheid moet respecteren. In de praktijk zal dit betekenen dat 

de administratie de toepassing van de onwettige circulaire niet voor het verleden kan 

weigeren, enkel voor de toekomst. In het geval van de ontwikkelingshelpster kon ze als 

belastingplichtige, er op rechtmatige wijze van uitgaan dat ze in aanmerking kwam voor de 

voordelen van de ABOS-circulaire. Door de toepassing van die circulaire te weigeren zonder 

de belastingplichtige daarvan voorafgaandelijk en ondubbelzinnig te hebben geïnformeerd, 

hebben de taxatiediensten het beginsel van de rechtszekerheid geschonden. De 
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belastingplichtige moest er kunnen op vertrouwen dat de fiscus de ABOS-circulaire zonder 

meer zou toepassen. Daarbij voegde de rechtbank toe: “de Administratie kan niet volstaan met 

de bewering dat het legaliteitsbeginsel primeert op het vertrouwensbeginsel waarvan de 

bescherming in artikel 6 §1 EVRM en artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM is 

ingeschreven”
353

.  

134. De rechtbank bevestigde hier eigenlijk bij dat het nationale legaliteitsbeginsel 

ondergeschikt is aan het internationaal beschermde vertrouwensbeginsel op basis van de 

theorie van de hiërarchie van de rechtsnormen
354

. Daarnaast wijst DEFOOR
355

 op de 

originaliteit van het vonnis. De rechtbank stelt in eerste instantie vast dat de circulaire in strijd 

is met de wet, maar vervolgens beslist de rechtbank evenwel om de retroactieve toepassing 

van de wet af te wijzen op basis van artikel 6 §1 EVRM en artikel 1 Eerste Aanvullend 

Protocol EVRM
356

.  

4.3. CONCLUSIE 

135. Het vertrouwensbeginsel kent naast een invulling op nationaal niveau ook een invulling 

op Europeesrechtelijk niveau. Deze invulling wordt gegeven door rechtspraak van het 

Europese Hof van Justitie en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.  

In de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie kan het Elmeka-arrest gezien worden als 

een sleutelarrest wat betreft de communautaire invulling van het vertrouwens- en 

rechtszekerheidsbeginsel. Het Hof laat het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel primeren 

op het legaliteitsbeginsel, maar hangt daar drie voorwaarden aan vast. Primo moet er een 

redelijk vertrouwen zijn gewekt, secundo moet dit vertrouwen gewettigd zijn en tertio kan 

men het beginsel enkel inroepen wanneer de belastingplichtige te goeder trouw handelt.  

Ook uit het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens kan een visie op het 

vertrouwensbeginsel worden afgeleid. Dit wordt echter zelden ingeroepen. Het beste 

voorbeeld hiervan vindt men in de rechtspraak omtrent de ABOS-circulaire, waar de 

rechtbank de retroactieve toepassing van de wet afwijst op basis van artikel 6 §1 EVRM en 

artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM.  
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136. Concluderend merken we op dat de invulling die het Hof van Cassatie geeft aan het 

vertrouwensbeginsel in strijd is met de invulling van het Europese Hof van Justitie en het 

EVRM. Gezien de prioriteit van het Hof van Justitie op het Hof van Cassatie mag men 

verwachten dat Cassatie zijn standpunt hierin enigszins bijstelt. 
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5. AFBAKENEN ONDERZOEKVRAAG 

137. Na de bespreking van het vertrouwensbeginsel in een nationale context, aan de hand van 

cassatierechtspraak en rechtsleer tot en met 2009 en na de bespreking van datzelfde 

vertrouwensbeginsel in Europa, kan nu een voorlopige conclusie gemaakt worden. 

De Belgische cassatierechtspraak lijkt weinig ruimte te laten voor de toepassing van het 

vertrouwensbeginsel. In alle besproken cassatiearresten vond het vertrouwensbeginsel enkel 

toepassing in een aantal feitenkwesties. Contra legem lijkt het Hof van Cassatie geen enkele 

ruimte te laten voor dit beginsel. In elk arrest waarin het Hof stelde dat het rechtskwesties 

betreft werd voorrang gegeven aan het legaliteitsbeginsel. Hiermee lijkt het Hof van Cassatie 

de mogelijkheden om het vertrouwensbeginsel voorrang te geven, die vervat liggen in zijn 

eigen rechtspraak van bijvoorbeeld 27 maart 1992 en 3 november 2000, niet te willen 

benutten. Het Hof houdt vast aan een strik legalistische visie.  

Er is echter ook de Europese invalshoek op het vertrouwensbeginsel. Daarbij konden we 

concluderen dat het Europese Hof van Justitie in bepaalde gevallen wél voorrang geeft aan het 

vertrouwensbeginsel, ook in situaties die tegen de wet ingaan. Ook op basis van het EVRM 

werd toch toepassing gegeven aan het vertrouwensbeginsel contra legem. 

138. De vraag is nu hoe lang het Hof van Cassatie zijn strikt legalistische visie op het 

vertrouwensbeginsel nog kan volhouden? Bij de bespreking van de Europese visie op het 

vertrouwensbeginsel bleek namelijk dat volgens auteurs zoals VANDEBERGH en 

DAUGINET deze kijk op het vertrouwensbeginsel zowel in strikt Europese materies zoals 

BTW, als in andere materies zoals de inkomstenbelasting toepassing zou moeten vinden. Het 

zou namelijk “al te gek” zijn dat er 2 invullingen van het vertrouwensbeginsel naast elkaar 

bestaan 
357

.  

Tot deze vaststelling kwam ook AMEYE die zegt dat het Hof van Justitie duidelijk een heel 

stuk verder gaat dan het Hof van Cassatie en het maar de vraag is wanneer Cassatie zijn 

traditionele stelling zal openbreken
358

. Ook VERMEERSCH komt in zijn overzichtsartikel 

over het vertrouwensbeginsel in het Belgisch fiscaal recht tot een gelijkaardige conclusie. Hij 

zegt dat het er naar uit ziet dat het Hof van Cassatie in de toekomst mogelijk verplicht zal 

                                                 
357

 H. VANDEBERGH, “Het vertrouwensbeginsel volgens het Europese Hof van Justitie”, T.F.R., 2007, afl. 

332, 1030 
358

 B. AMEYE, “Cassatie: rechtszekerheidsbeginsel geldt niet bij oncontroleerbare boekhouding”, Fisc.Act. 

2010, afl. 4, 4 



78 

 

worden zijn strenge legalistische visie te herzien. Die mogelijkheden liggen reeds vervat in de 

huidige rechtspraak 
359

. DAUGINET is echter het duidelijkst in zijn bewoording: “het Hof van 

Cassatie kan niet anders dan in de toekomst zijn positie in overeenstemming te brengen met 

de rechtspraak van het Hof van Justitie en voorrang te geven aan de internationaalrechtelijke 

normen die rechtstreekse werking hebben in de interne Belgische rechtsorde”
360

. 

139. Dat is de vraag die in het volgende deel onderzocht zal worden. Komt de Belgische 

rechtspraak tegemoet aan die van het Hof van Justitie? M.a.w. houdt de strikt legalistische 

visie van het Hof van Cassatie stand onder druk van de Europese rechtspraak? En wat is de 

huidige houding van het Hof van Beroep tegenover het vertrouwensbeginsel? Bovendien 

vallen deze vragen uiteen in twee delen. Zowel de invloed op de rechtspraak inzake 

inkomstenbelastingen als die inzake BTW zal onderzocht en vergeleken worden. 

RUSSCHAERT en VAN SANT stellen namelijk dat het legaliteitsbeginsel primeert op het 

vertrouwensbeginsel op vlak van de inkomstenbelastingen maar dat dat niet zo is inzake BTW 

waar lidstaten het vertrouwensbeginsel moeten eerbiedigen, zelfs indien de wet overtreden 

wordt 
361

 . Nog een aantal andere auteurs beaamden dat de Europese visie op het 

vertrouwensbeginsel – een minder legalistische visie - enkel kan doorwerken in het interne 

recht in Europese materies zoals BTW
362

. 

Deze stelling is in essentie wat in het volgende deel onderzocht zal worden. Is de Europese 

invloed merkbaar op de rechtspraak van het Hof van Cassatie en de Hoven van Beroep inzake 

het vertrouwensbeginsel en is die invloed al dan niet verschillend voor inkomstenbelastingen 

en BTW? Dit zal onderzocht worden aan de hand van de rechtspraak van het Hof van Cassatie 

en de Hoven van Beroep inzake het vertrouwensbeginsel voor de periode 2010-2013 voor 

zowel de inkomstenbelastingen als BTW.  
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6. HET VERTROUWENSBEGINSEL ONDER EUROPESE 

INVLOED 

140. Uit het kaderen van het vertrouwensbeginsel in de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur en het bespreken van de evolutie van dit beginsel tot en met 2010 werd uiteindelijk 

één onderzoeksvraag afgeleid: ‘is de Europese invloed merkbaar op de rechtspraak van het 

Hof van Cassatie en de Hoven van Beroep inzake het vertrouwensbeginsel en is die invloed al 

dan niet verschillend voor inkomstenbelastingen en BTW?’ Om op deze vraag een antwoord 

te geven zal enerzijds een stand van zaken gegeven worden van de rechtspraak van het Hof 

van Cassatie en de Hoven van Beroep betreffende het vertrouwensbeginsel in de 

inkomstenbelastingen en anderzijds op BTW gebied. Daarna zal getoetst worden in hoeverre 

die huidige stand van zaken op nationaal gebied tegemoetkomt aan de Europese visie op het 

vertrouwensbeginsel.  

6.1. INKOMSTENBELASTINGEN 

141. Allereerst zal de huidige visie van het Hof van Cassatie en de Hoven van beroep op het 

vertrouwensbeginsel in de inkomstenbelastingen onderzocht worden. Daarvoor zullen alle 

arresten uit de periode 2010 tot en met 2013 geanalyseerd worden. Eerst komt de rechtspraak 

van het Hof van Cassatie aan bod, vervolgens worden de arresten uitgesproken door de Hoven 

van Beroep besproken. 

6.1.1 HOF VAN CASSATIE 

142. Waar de periode van 1992 tot en met 2009 nog gekenmerkt werd door een veelvoud aan 

cassatierechtspraak, lijkt daarvan geen sprake meer te zijn vanaf 2010. In de onderzochte vier 

jaar durende periode, van 2010 tot en met 2013, is namelijk slecht één cassatiearrest terug te 

vinden waarin het vertrouwensbeginsel ter sprake komt. Van een dergelijke quasi windstille 

periode rond het vertrouwensbeginsel in Cassatie was voorheen nooit sprake 
363

.  

                                                 
363  In de voorgaande bespreking van de evolutie van het vertrouwensbeginsel lijken nochtans dergelijke 

periodes zonder cassatierechtspraak voor te komen. Dit kan verklaard worden door het weglaten van een aantal 

arresten in onze analyse, bijvoorbeeld tussen 14 juni 2002 en 30 mei 2008, die niets meer doen dan eerder 

besproken cassatiearresten bevestigen.  
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143. Het enige cassatiearrest waarin het vertrouwensbeginsel ter sprake komt in de periode 

2010 – 2013 is dat van 14 januari 2010 
364

. Een belastingplichtige betaalde sinds 1986 

bepaalde commissielonen uit, maar de administratie stelt voor de aanslagjaren 1994 tot 1996 

dat niet voldaan is aan de voorwaarden van artikel 49 en 54 WIB 92 om deze fiscaal in aftrek 

te kunnen nemen. De belastingplichtige stelt daarop dat een controle in 1989 met betrekking 

tot de betaalde commissies een rechtmatig vertrouwen had opgewekt dat de betalingen wel 

beantwoorden aan de voorwaarden van eerder genoemde wetsartikels aangezien geen 

opmerkingen werden gemaakt. De belastingplichtige zegt “verrast te zijn door deze betwisting 

van de administratie”
365

.  

144. Hoewel deze casus een perfecte illustratie zou kunnen zijn van de verhouding tussen het 

legaliteitsbeginsel enerzijds en het vertrouwensbeginsel anderzijds -de voorwaarden van 

artikel 49 en 54 WIB 92 enerzijds en de uitgevoerde controle zonder opmerkingen anderzijds- 

gaat het Hof daar niet op in. Dit heeft te maken met het cassatiemiddel dat de 

belastingplichtige had ingeroepen, namelijk dat het Hof van Beroep niet zou hebben 

geantwoord op het verweer van de belastingplichtige inzake het vertrouwensbeginsel. Het Hof 

van Cassatie acht dit middel echter ongegrond omdat “het feitelijke grondslag mist”. Het Hof 

neemt dus aan dat het Hof van Beroep wel degelijk heeft geantwoord op het verweer van de 

belastingplichtige inzake het vertrouwensbeginsel en verwerpt daarom de cassatievoorziening. 

Het arrest van 14  januari 2010 spreekt zich dus niet uit over de vraag of het Hof van Beroep 

een juridisch correcte uitspraak heeft gedaan over het vertrouwensbeginsel. Daardoor voegt 

dit arrest inhoudelijk niets toe aan de eerder besproken cassatierechtspraak en kan al helemaal 

geen huidige stand van zaken rond het vertrouwensbeginsel in Cassatie gegeven worden.  

145. De vraag die zich dan stelt is wat de reden is voor dit verder bijna complete gebrek aan 

voorzieningen in Cassatie die het vertrouwensbeginsel inroepen. Toeval kan enerzijds niet 

uitgesloten worden als mogelijke reden. De kans bestaat dat deze windstille periode in feite 

niets meer is dan een stilte voor de storm.  

146. O.i. is er anderzijds echter nog een andere mogelijke verklaring voor de weinige 

cassatierechtspraak na 2010. Deze verklaring is echter niets meer dan een denkoefening 

volgend op de voorgaande uiteenzetting van de evolutie van de cassatierechtspraak 

betreffende het vertrouwensbeginsel tot en met 2009. Deze mogelijke piste vindt geen 
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letterlijke basis in de rechtsleer na 2010 en is enkel gesteund op de eerder besproken 

rechtsleer en rechtspraak. 

Die rechtsleer kwam namelijk - na de cassatiearresten van 30 mei 2008, 10 december 2009 en 

19 december 2009 - tot de conclusie dat het vertrouwensbeginsel in contra legem situaties 

wellicht definitief ten grave was gedragen 
366

. Een mogelijke verklaring voor het gebrek aan 

voorzieningen voor het Hof van Cassatie die het vertrouwensbeginsel inroepen in de 

daaropvolgende periode, kan liggen in het feit dat belastingplichtigen en hun adviseurs 

berusten in deze zienswijze. Mogelijk sluiten ze zich zo aan bij de eerder genoemde 

alternatieve benadering van het vertrouwensbeginsel voor de lagere rechtbanken.  

Die alternatieve benadering stelde dat cassatiearresten die een inroeping van het 

vertrouwensbeginsel weigeren, dikwijls een beroep waren tegen arresten van Hoven van 

Beroep die het vertrouwensbeginsel wel van toepassing achtten
367

. De facto gaan 

belastingplichtigen er dus mogelijk vanuit dat een vordering voor het Hof van Cassatie die het 

vertrouwensbeginsel inroept geen kans op succes heeft en wordt daarom niet verder 

geprocedeerd dan voor het Hof van Beroep. Zoals eerder vermeld kan een belastingplichtige 

immers ‘geluk’ hebben indien de fiscus om de een of andere reden niet naar het Hof van 

Cassatie gaat tegen een gunstige beslissing van het Hof van Beroep met betrekking tot het 

vertrouwensbeginsel. Dit was bijvoorbeeld het geval bij zaak rond Dora van der Groen 
368

. 

Volgens het Hof van Beroep te Antwerpen moest een met haar gesloten contra legem akkoord 

toch geëerbiedigd worden. Hoewel het Hof van Cassatie hier anders over had kunnen 

oordelen, ging de fiscus niet naar Cassatie.  

147. Een bijkomend argument om de bovenstaande zienswijze - de belastingplichtigen die 

afzien van een voorziening in cassatie gelet op de rechtspraak van dat Hof  -  toch kracht bij te 

zetten kan gevonden worden in de rechtspraak van de Hoven van Beroep. Een analyse zal 

blijk moeten geven van de richting waarin deze rechtspraak gaat, maar de hoeveelheid ervan 

is toch al tekenend. Zo zijn er in de onderzochte vierjarige periode van 2010 tot en met 2013 

maar liefst 46 arresten van de Hoven van Beroep geveld waarin sprake is van het 

vertrouwensbeginsel. Dit grote aantal, vergeleken met het bijna compleet gebrek aan 
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cassatierechtspraak, pleit in het voordeel van de stelling dat belastingplichtigen verder dan het 

Hof van Beroep procederen als zinloos zijn gaan beschouwen ten gevolge van de voorgaande 

restrictieve en legalistische rechtspraak van het Hof van Cassatie. 

148. Of belastingplichtigen er inderdaad vanuit zouden gaan dat verder procederen dan het 

Hof van Beroep inzake het vertrouwensbeginsel in de inkomstenbelastingen geen zin heeft, 

valt uiteraard niet sluitend na te gaan. Het is wel frappant dat er slechts één cassatiearrest is 

vanaf 2010. De denkwijze van verschillende belastingplichtigen zal echter telkens afhangen 

van de feitelijke omstandigheden van de zaak en kan onmogelijk nagegaan worden. 

Bovenstaande hypothese kan dus enkel als een denkoefening beschouwd worden.  

149. De huidige visie van het Hof van Cassatie op het vertrouwensbeginsel inzake geschillen 

betreffende inkomstenbelastingen valt moeilijk na te gaan uit bovenstaande analyse. De 

periode 2010-2013 kan namelijk beschouwd worden als een windstille periode aangezien 

slechts één arrest teruggevonden waar het vertrouwensbeginsel ingeroepen werd. Bovendien 

ging het om een arrest waarin het vertrouwensbeginsel als middel ongegrond werd geacht en 

er dus geen juridische beoordeling volgde.  

150. Verder heeft het Hof van Cassatie tot op heden nergens verwezen naar de Europese 

rechtspraak over het vertrouwensbeginsel die wel voorrang kan geven aan het 

vertrouwensbeginsel op het legaliteitsbeginsel. Het Hof van Cassatie lijkt zich dus - althans 

wat de inkomstenbelastingen betreft - in tegenstelling tot wat de rechtsleer voorspelde en 

verwachtte, niet aan te passen aan de Europese visie op het vertrouwensbeginsel. Hier moet 

uiteraard meteen aan toegevoegd worden dat het zo goed als ontbreken van precedenten noopt 

tot voorzichtigheid bij het formuleren van de zienswijze van het Hof. 
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6.1.2. HOF VAN BEROEP 

151. Door het bijna volledige gebrek aan cassatierechtspraak wordt een diepgaande analyse 

van de rechtspraak van de Hoven van Beroep automatisch relevant voor een analyse van de 

huidige stand van zaken inzake het vertrouwensbeginsel in de inkomstenbelastingen. Of het 

Hof van Cassatie en het Europees Hof van Justititie naar elkaar toe komen, kan 

vanzelfsprekend maar jammer genoeg niet onderzocht worden. Daarvoor is het cassatiearrest 

van 14 januari 2010 irrelevant. Daarom zal inzake inkomstenbelastingen gefocust worden op 

de rechtspraak van de Hoven van Beroep. Deze analyse zal uitgevoerd worden door enerzijds 

de succesratio van een beroep op het vertrouwensbeginsel te berekenen. Anderzijds zullen een 

aantal sleutelarresten besproken worden om na te gaan of we  een lijn te kunnen terugvinden 

in de huidige rechtspraak van de Hoven van Beroep. 

6.1.2.1. ANALYSE ARRESTEN  

152. Als algemene indicator van de houding van de Hoven van Beroep tegenover het 

vertrouwensbeginsel kan de succesratio van grieven gebaseerd op het vertrouwensbeginsel 

berekend worden. Dit cijfer heeft geenszins de bedoeling om wetenschappelijk of statistisch 

correct te zijn. Het kan wel gegeven worden als een algemene indicator van de rechtspraak 

van de Hoven van Beroep rond het vertrouwensbeginsel in de inkomstenbelastingen. 

153. Dit getal werd bekomen door alle arresten van de Hoven van Beroep van België voor de 

jaren 2010 tot en met 2013 te bestuderen die melding maken van het vertrouwensbeginsel. Bij 

die studie werd telkens gekeken of de grief gebaseerd op het vertrouwensbeginsel al dan niet 

als gegrond beschouwd werd. De uiteindelijke uitkomst van het volledige arrest – al dan niet 

in het voordeel van de belastingplichtige – wordt buiten beschouwing gelaten aangezien dit 

ook een beoordeling van andere grieven impliceert, wat niet relevant is voor de  studie  van 

het vertrouwensbeginsel.  

In totaal werden 46 arresten aan een grondig onderzoek onderworpen. In 38 van die arresten 

werd een beroep op het vertrouwensbeginsel als ongegrond beschouwd. In drie van de 

onderzochte arresten werd een beroep op het vertrouwensbeginsel gegrond geacht door het 

Hof van Beroep. In de overig vijf deed het Hof van Beroep geen uitspraak over het 

vertrouwensbeginsel, dat nochtans als grief werd ingeroepen door een partij.  

Als abstractie gemaakt wordt van de laatstgenoemde arresten, waarin geen uitspraak gedaan 

werd over het vertrouwensbeginsel, kan tot een succesratio van 7,3 % besloten worden. Als 
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het ‘negeren’ van een grief gebaseerd op het vertrouwensbeginsel van een Hof van Beroep 

ook als een weigering van toepassing van het vertrouwensbeginsel beschouwd mag worden, 

daalt dit percentage zelfs tot 6.5 %. Weinig geruststellende percentages dus voor 

belastingplichtigen die zich op het vertrouwensbeginsel willen baseren voor een Hof van 

Beroep in België in een aangelegenheid met betrekking tot de inkomstenbelastingen.  

154. De resterende vraag is nu, welke feiten en argumenteringen zitten achter deze cijfers? 

Daarvoor kan een analyse gemaakt worden van enerzijds de zaken waarin de 

belastingplichtige zich volgens een Hof van Beroep terecht beriep op het vertrouwensbeginsel 

en anderzijds de zaken waarin de toepassing van dit beginsel afgewezen werd.  

6.1.2.1.1 GEGROND BEROEP OP HET VERTROUWENSBEGINSEL 

155. Zoals eerder vermeld zijn er in de periode 2010 tot en met 2013, slechts drie zaken voor 

de Belgische fiscale Hoven van Beroep gekomen, waarin een beroep op het 

vertrouwensbeginsel inzake inkomstenbelastingen als gegrond werd beschouwd.  

156. Het eerste arrest, uitgesproken door het Hof van Beroep te Gent op 1 maart 2011 
369

, 

heeft betrekking op een positieve ruling waarop de administratie later terugkomt, aldus een 

mogelijke schending van het vertrouwensbeginsel. In casu ging het om een ruling, 

uitgevaardigd door de Dienst Voorafgaande Beslissingen op 6 oktober 2000, m.b.t. de 

splitsing van een vennootschap. De vennootschap krijgt een splitsingsvoorstel met bijhorende 

splitsingstabel voor o.a. het gestort kapitaal, de belaste reserves en de belastingvrije reserves 

voorgeschoteld. De vennootschap gaat over tot splitsing conform de haar voorgelegde ruling. 

Op 4 april 2003 ontvangt de vennootschap echter een bericht van wijziging van de 

Administratie m.b.t. diezelfde splitsing. De precieze modaliteiten van de splitsing en de 

standpunten van de fiscus en de vennootschap gaan buiten het bestek van dit werk maar 

samenvattend kan gesteld worden dat het Hof van Beroep de administratie gelijk geeft waar 

zij voorhoudt dat er een schending van de wet is. De splitsing, zoals deze werd uitgevoerd 

door de vennootschap conform de hun voorgelegde ruling, is namelijk in strijd met artikel 213 

van het WIB 92 en dus contra legem. Toch zegt het Hof van Beroep dat “de betwiste 

aanslagen niet kunnen worden verantwoord aangezien de vennootschap die tot splitsing is 
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overgegaan, voorafgaandelijk een positieve ruling heeft bekomen en de splitsing heeft 

uitgevoerd volgend het splitsingsvoorstel”
370

.   

157. Hier is volgens het Hof van Beroep dus het vertrouwensbeginsel van toepassing. Door 

terug te komen op een positieve ruling heeft de administratie het vertrouwen van de 

belastingplichtige geschaad. Een belangrijke nuance die hier gemaakt moet worden is dat het 

dus niet enkel de belastingplichtige is die contra legem handelt door een splitsing door te 

voeren in strijd met artikel 213 WIB 92. Ook de administratie handelt hier contra legem, meer 

bepaald door het toenmalige artikel 345 WIB 92
371

 te overtreden door terug te komen op een 

correct uitgevoerde ruling. Dit artikel bepaalde immers dat een ruling tegenwerpelijk is aan de 

administratie behoudens enkele uitzonderingsgronden, waarop in casu geen beroep wordt 

gedaan. Het Hof stelt samenvattend dat ‘de toen toepasselijke tekst van artikel 345 WIB 92 in 

samenhang met het rechtszekerheidsbeginsel de overtuiging afdwingen dat de Belgische Staat 

gehouden was tot dit akkoord … het onderzoek naar de overige middelen is derhalve 

overbodig’.  

158. De vraag kan dus gesteld worden in hoeverre een dergelijk arrest ook uitgesproken zou 

kunnen worden m.b.t. een ruling afgesloten op een later tijdstip. Meer bepaald na de 

inwerkingtreding van de wet van 24 december 2002
372

. Het deel van deze wet betreffende 

voorafgaande beslissingen in fiscale zaken zegt immers dat een ruling de administratie niet 

bindt indien blijkt dat de voorafgaande beslissing niet in overeenstemming is met de 

bepalingen van de verdragen, van het gemeenschapsrecht of van het interne recht 
373

. In dit 

arrest is de ruling daadwerkelijk niet in overeenstemming met een bepaling van het interne 

recht, meer bepaald het artikel 213 WIB 92, zoals vastgesteld door het Hof van Beroep.  

159.Een tweede arrest van het Hof van Beroep in de periode 2010-2013 waarin het 

vertrouwensbeginsel succesvol ingeroepen wordt is dat van 19 oktober 2011, uitgesproken 
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door het Hof van Beroep te Brussel 
374

. In casu gaat het om een belastingplichtige die in 1996 

en 1997 geconfronteerd wordt met een bericht van wijziging met betrekking tot door hem in 

aftrek gebrachte onderhoudsgelden. Meer bepaald poogt de administratie om de 

onderhoudsgelden betaald aan de ouders van de appellant volledig en die betaald aan zijn 

dochter gedeeltelijk te verwerpen. Het gaat hier dus om twee van elkaar te onderscheiden 

claims van de administratie.  

160. Enerzijds de vordering van de administratie om het bedrag van in aftrek gebrachte 

onderhoudsgelden aan de dochter af te romen. Hier staan dus de toepassingsvoorwaarden van 

artikel 104 van het WIB 92 en in het bijzonder de precieze draagwijdte van de verplichting 

die artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek oplegt ter discussie. Het vertrouwensbeginsel 

wordt hier echter niet ingeroepen en deze claim valt dus buiten het bestek van dit werk. 

161. Anderzijds probeert de administratie ook om de onderhoudsgelden die de 

belastingplichtige aan diens ouders betaald heeft en daaropvolgend in aftrek genomen heeft, 

volledig te verwerpen omdat een staat van behoeftigheid afwezig zou zijn. Hier komt het 

vertrouwensbeginsel wel op de voorgrond. Diezelfde belastingplichtige bracht immers al 

sinds 1987 die onderhoudsgelden in aftrek. Dat de administratie daar nu zeven jaar later op 

terugkomt, is volgens de belastingplichtige een schending van het vertrouwensbeginsel. Hij 

wordt daarin gevolgd door het Hof van Beroep van Brussel. Hoewel de administratie nog 

probeert te argumenteren dat het annualiteitsbeginsel gerespecteerd moet worden en dat er 

geen effectieve controle heeft plaats gevonden, weerlegt de belastingplichtige gesteund door 

het Hof toch al deze argumenten.  

162. Het Hof van Beroep zegt immers dat het annualiteitsbeginsel - de belasting wordt van 

jaar tot jaar gevestigd - hoewel inderdaad van toepassing in fiscalibus, de administratie niet 

kan ontslaan van zijn verplichting om gerechtvaardigde verwachtingen bij de 

belastingplichtige te honoreren. "Cette obligation ne la dispense pas d’agir avec continuité et 

cohérence, en honorant les prévisions justifiées" 
375

.  

163. Ook het argument dat geen controle ten gronde heeft plaats gevonden weerlegt de 

belastingplichtige. Dit doet hij - hierin opnieuw gesteund door het Hof van Beroep – door te 

wijzen op een vraag om inlichtingen betreffende de gecontesteerde onderhoudsgelden in 

1994. Dit gegeven, samen met het feit dat het beantwoorden van die vraag om inlichtingen 
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geen reactie van de administratie teweeg bracht, brengt het Hof tot de conclusie dat 

administratie wel degelijk met kennis van zaken handelde.  

164. Op basis van bovenstaande argumenten bouwt het Hof van Beroep zijn conclusie. Zo 

zegt het dat het in casu om een stilzwijgend akkoord gaat. Dit akkoord heeft bovendien 

betrekking op een feitenkwestie en er kan dus enkel voor de toekomst op worden 

teruggekomen en dan nog lijkt het Hof veranderde omstandigheden als voorwaarde op te 

leggen.  

165. Uit de bovenstaande bespreking van deze twee positieve uitspraken van Hoven van 

Beroep voor een beroep op het vertrouwensbeginsel kan nu een voorlopige conclusie 

getrokken worden.  

Het belang van het eerste arrest omtrent het terugkomen op een positieve ruling moet 

eigenlijk afgezwakt worden. De administratie gedraagt zich door het vertonen van dergelijk 

gedrag namelijk zelf expliciet contra legem. Het toenmalige artikel 345 WIB 92 omtrent de 

bindende kracht van voorafgaande beslissingen wordt immers geschonden door toch op een 

dergelijke voorafgaande beslissing terug te komen. Toch werd door dit arrest een 

tegenwettelijke handeling van een belastingplichtige gedoogd en dus is er wel degelijk sprake 

van een toepassing van het vertrouwensbeginsel, zij het in een geval waarin terugkomen op de 

eerdere beslissing van de Dienst Voorafgaande Beslissingen eveneens tegenwettelijk zou zijn. 

Het Hof van Beroep stelt immers “de toen toepasselijke tekst van artikel 345 WIB 92 in 

samenhang met het rechtszekerheidsbeginsel dwingen de overtuiging af dat de Belgische staat 

gehouden was tot dit akkoord” 
376

. Niets zegt dus dat het 

vertrouwens/rechtszekerheidsbeginsel op zich voldoende zou geweest zijn om een 

gelijkaardige uitspraak te rechtvaardigen.  

Ook het tweede arrest is een positieve uitspraak voor toepassing van het vertrouwensbeginsel. 

Uit dit arrest kunnen drie voorwaarden gedistilleerd worden waarvan kennelijk het al dan niet 

toepassen van het vertrouwensbeginsel afhangt: 

 Grondige controles: het al dan niet plaatsvinden van grondige controles om toepassing 

van het vertrouwensbeginsel te kunnen afdwingen is geen nieuw begrip. VAN 

CROMBRUGGE stelde reeds in zijn bespreking van het toonaangevende 

Cassatiearrest van 27 maart 1992 dat de invulling van het toen door het Hof gebruikte 
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begrip ‘gedragsregels waarop de burger moet kunnen vertrouwen’ , het plaatsvinden 

van een aantal controles of het verlopen van een zekere tijd impliceerde 
377

. In casu is 

het plaatsgevonden hebben van grondige controles volgens het Hof onomstotelijk 

aangetoond door de vraag om inlichtingen betreffende de betaalde onderhoudsgelden, 

waarop de belastingplichtige ook effectief antwoordde 
378

. De administratie kan 

onmogelijk een vraag om inlichtingen over in aftrek genomen onderhoudsgelden 

sturen en toch blijven volhouden dat zij zonder kennis van zaken de aftrek van 

diezelfde onderhoudsgelden aanvaard heeft.  

 Feitenkwesties: als tweede voorwaarde om toepassing van het vertrouwensbeginsel te 

kunnen afdwingen, lijkt het Hof naar voor te schuiven dat het om feitenkwesties moet 

gaan. Ook dit is geen nieuwe voorwaarde en werd dus reeds veelvuldig aangehaald in 

de eerder besproken cassatiearresten en uitgebreid becommentarieerd in de rechtsleer 

daaromtrent 
379

. Het beperken van het toepassingsgebied tot feitenkwesties is de facto 

zelfs een terugkeer naar de klassieke leer. Die stelde reeds voor het cassatiearrest van 

27 maar 1992 dat het enige domein waar het vertrouwensbeginsel toepassing zou 

kunnen vinden, dat van de feitenkwestie is 
380

. In de rechtspraak kwam de beperking 

van het toepassingsgebied van het vertrouwensbeginsel tot feitenkwesties nadien nog 

veelvuldig terug 
381

. De rechtsleer concludeerde echter dat het onderscheid tussen 

feitenkwesties en rechtskwesties een op zijn minst controversieel criterium is om 

toepassing van het vertrouwensbeginsel op te baseren 
382

. O.i. kan het al dan niet in 

aftrek kunnen nemen van onderhoudsgelden bijvoorbeeld evenzeer als een 

rechtskwestie, dan wel een feitenkwestie geargumenteerd worden. DAUGINET stelde 

immers eerder al dat een fiscale situatie die post factum wordt beoordeeld steeds 

evenzeer juridisch als feitelijk is 
383

. Deze visie werd kracht bijgezet door het Hof van 

Cassatie dat het al dan niet bewijskrachtig zijn van een boekhouding zelf in het ene 

arrest kwalificeerde als een feitenkwestie en in een ander arrest al een rechtskwestie 

384
.  
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 Annualiteitsbeginsel: dit begrip lijkt het Hof van Beroep van Brussel te willen 

koppelen aan het al eerder ruimschoots besproken begrip van de gerechtvaardigde 

verwachtingen, geïntroduceerd door het Cassatiearrest van 27 maart 1992. Dit begrip 

werd ingevuld door de daaropvolgende rechtspraak inzake het vertrouwensbeginsel in 

het fiscaal recht. Ook toen werden deze twee begrippen al impliciet aan elkaar 

gekoppeld. Zo stelde het Hof van Cassatie in 2004 dat de bewijsmiddelen die de 

administratie kan aanvoeren van jaar tot jaar kunnen verschillen, zonder dat de 

vroegere houding, zelfs als die meerdere aanslagjaren onveranderd is gebleven, bij de 

belastingplichtige een gerechtvaardigde verwachting/gewettigde overtuiging kan 

opleveren 
385

. Het Hof van Beroep hecht nog steeds belang aan dit begrip. Het voegt er 

echter wel aan toe dat in principe het annualiteitsbeginsel primeert op het 

rechtszekerheids/vertrouwensbeginsel maar dat dit de administratie toch niet kan 

ontslaan van de verplichting om aan bepaalde gerechtvaardigde verwachtingen te 

voldoen 
386

.  

166. Om te toetsen of bovenstaande voorwaarden daadwerkelijk toegepast worden door de 

Hoven van Beroep kan in eerste instantie het derde arrest dat een beroep op het 

vertrouwensbeginsel gegrond achtte besproken worden. Later zal de rechtspraak die een 

dergelijk beroep ongegrond achtte uiteengezet worden, ook om de eerder genoemde 

voorwaarden voor toepassing van het vertrouwensbeginsel te toetsen aan de praktijk.  

167. In dit derde arrest van 11 juni 2013
387

 zijn de omstandigheden zo extreem dat eigenlijk 

van een soort typevoorbeeld voor toepassing van het vertrouwensbeginsel gesproken kan 

worden. In casu ging het om vennootschap die in het boekjaar 2001 een aankoop doet van 111 

vakantiewoningen. Deze worden geboekt als vast actief en er worden dus afschrijvingen op 

geboekt. Voor aanslagjaar 2006 stuurt de administratie echter een bericht van wijziging dat 

stelt dat deze afschrijvingen belast zouden worden als onderschatting van actief omdat de 

vakantiewoningen volgens hun onder de balanspost van de voorraden vallen en er dus niet op 

kan worden afgeschreven. De belastingplichtige gaat hier tegenin door een beroep te doen op 

het vertrouwensbeginsel. 

168. De werkwijze die het Hof van Beroep te Antwerpen daarna volgde om de gegrondheid 

van het beroep door de belastingplichtige op het vertrouwensbeginsel te beoordelen, zal 
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uiteengezet worden door dezelfde voorwaarden – gedestilleerd uit het arrest van het Hof van 

Beroep van Brussel van 19 oktober 2011- als hierboven te overlopen. 

 Grondige controle: in het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 19 oktober 

2011 werd het plaatsvinden van grondige controles aangetoond door een vraag om 

inlichtingen over de gecontesteerde onderhoudsgelden. In dit arrest wordt dit 

aangetoond door middel van het controleverslag van de controle die plaatsvond in 

2004. Toen ging de controleur van de inkomstenbelastingen op drie verschillende data 

langs bij de belastingplichtige voor een totale controleduur van maar liefst 28 uur. 

Bovendien argumenteert het Hof dat niets voor de controleur verborgen gehouden 

werd aangezien de vermelde investeringen op de voorgelegde jaarrekeningen vermeld 

stonden. Ook bleek uit het controleverslag expliciet dat de aard van de betrokken 

goederen werd onderzocht. Uit dit alles leidt het Hof af dat “de belastingplichtige 

terecht voorhoudt dat de vraag of deze activa correct werden geboekt en terecht 

werden afgeschreven ongetwijfeld onderzocht moet zijn geweest naar aanleiding van 

de controle”. De administratie ontkent het feit dat de balansposten gecontroleerd zijn 

dan ook niet. Wel proberen ze in te roepen dat ze zich vergisten in de kwalificatie. Dit 

wordt echter niet aangetoond en verantwoord volgens het Hof. De vraag stelt zich dus 

of het aantonen van een vergissing vanwege de administratie indien wel aangetoond 

en verantwoord het plaatsvinden van grondige controles nog zou kunnen weerleggen?  

 Feitenkwestie: daaropvolgend oordeelt het Hof dat de kwestie of een bepaald goed als 

materieel vast actief dan wel als voorraad geboekt moet worden een feitenkwestie 

betreft. Het bepalend criterium is of het de bedoeling was om de vakantiewoningen 

duurzaam te besteden voor de belastbare activiteit, dit is volgens het Hof een 

feitenkwestie. “De administratie handelde dan ook niet in strijd met de wet door de 

vakantiewoningen als vaste activa te beschouwen”. Dit ondanks het feit dat de 

administratie argumenteerde dat het aanvaarden van afschrijvingen op voorraden 

indruist tegen de boekhoudkundige en fiscale regels en deze contra legem toezegging 

niet kon worden toegestaan gelet op het vertrouwenbeginsel. Volgens het Hof gaat het 

echter om een feitenkwestie. Opnieuw wordt het toepassingsgebied van het 

vertrouwensbeginsel dus beperkt tot feitenkwesties maar stelt de vraag zich wat nu 

precies onder feitenkwesties valt.  

 Annualiteitsbeginsel: ook het annualiteitsbeginsel vindt in dit arrest impliciet 

toepassing. De administratie probeert namelijk retroactief terug te komen op de door 
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de belastingplichtige uitgevoerde afschrijvingen 
388

. De vraag stelt zich of de 

administratie enkel op een akkoord kan terugkomen voor de toekomst of ook 

retroactief.  

Concluderend stelt het Hof van Beroep te Antwerpen dat de administratie, door de 

afschrijvingen later te gaan betwisten, het vertrouwen van de belastingplichtige geschonden 

heeft. De Administratie mag niet terugkomen op het stilzwijgend akkoord met de 

belastingplichtige. De voorwaarden die dit arrest oplegt om toepassing van het 

vertrouwensbeginsel te kunnen afdwingen zijn sterk gelijklopend met de voorwaarden 

opgelegd door het eerder besproken arrest van 19 oktober 2011. 

6.1.2.1.2. ONGEGROND BEROEP OP HET VERTROUWENSBEGINSEL 

169. Nu duidelijk lijkt welke voorwaarden de rechtspraak oplegt om toepassing te kunnen 

maken van het vertrouwensbeginsel kan een analyse gemaakt worden van de overige 

rechtspraak in de periode 2010 – 2013 van de Hoven van Beroep. Aan de hand van de analyse 

van die negatieve rechtspraak over het vertrouwensbeginsel zal getoetst worden in hoeverre 

de Hoven van Beroep zich aan de eerder genoemde voorwaarden houden en hoe deze verder 

ingevuld worden. Om deze analyse uit te voeren kan de rechtspraak van de Hoven van 

Beroep, die zich negatief uitspreekt over het vertrouwensbeginsel in toepassingen in de 

inkomstenbelastingen, in een aantal categorieën verdeeld worden. Deze categorieën 

vertegenwoordigen de verschillende gronden die de betreffende Hoven van Beroep naar voren 

schoven om toepassing van het vertrouwensbeginsel te weigeren. 

6.1.2.1.2.1. GEEN GRONDIGE CONTROLE 

170. Hoewel het Hof van Beroep in zijn arrest van 19 oktober 2011 het plaatsvinden van 

grondige controles als afzonderlijk criterium naar voor schuift, is het eigenlijk niets meer dan 

een invulling van het begrip gerechtvaardigde verwachtingen. Dit stelt althans het Hof van 

Beroep te Antwerpen in zijn arrest van 12 februari 2013 
389

. Daarin stelt het Hof dat de 

belastingplichtigen niet misleid kunnen zijn in hun gerechtvaardigde verwachtingen doordat 

uit niets blijkt dat de gegevens van de aangiften die aanleiding hebben gegeven tot de 

betwisting gecontroleerd werden. Deze stelling wordt door datzelfde Hof haarscherp gesteld 
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in zijn arrest van 6 september 2009: een niet nader gecontroleerde aangifte kan in hoofde van 

de belastingplichtige geen gerechtvaardigde verwachtingen wekken 
390

. 

171. De noodzakelijkheid van grondige controles wordt in totaal in zes van de onderzochte 

arresten naar voor geschoven als doorslaggevend criterium om de toepassing van het 

vertrouwensbeginsel te weigeren 
391

. Aangezien het Hof telkens dezelfde argumentering en 

zelfs bijna identieke bewoordingen gebruikt zal slechts één arrest uitvoerig besproken worden 

om de achterliggende redenering van het Hof te illustreren.  

172. Als illustratief arrest werd gekozen voor dat van het Hof van Beroep van Antwerpen, 

uitgesproken op 21 december 2010 
392

. Dit omdat dit arrest het meest uitgebreid gemotiveerd 

is en de feiten die aan de basis liggen het duidelijkst zijn. In onderhavig arrest staat een 

aangelegde voorziening voor garantieverplichtingen ter discussie. De belastingplichtige is een 

toeleverancier van o.a. de automobielindustrie die bijvoorbeeld instaat voor zowel de software 

als de robots op de productielijnen. Hoewel het aanleggen van een voorziening naar 

aanleiding van de toepassing van innovatieve technieken wordt opgelegd door de 

boekhoudwetgeving, voldoet de belastingplichtige niet aan de voorwaarden van de fiscale 

wetgeving,  opgelegd door artikel 48 WIB 92 om te kunnen genieten van de 

belastingvrijstelling 
393

. De regels uit het boekhoudrecht zijn slechts van toepassing in de mate 

dat de fiscale bepalingen er niet van afwijken. Daarop probeert de belastingplichtige te 

argumenteren dat de voorziening reeds in 1999 voor de eerste maal werd aangelegd en dat de 

administratie hierop tot het bericht van wijziging in 2005 geen reactie heeft gegeven. De 

vennootschap stelt daarbij dat ze er tot 2005 rechtmatig mocht vanuit gaan dat de aangelegde 

voorziening zou aanvaard worden.  

Het Hof van Beroep oordeelt echter dat “appellante niet aantoont dat de administratie tijdens 

de vorige aanslagjaren akkoord is gegaan met de vrijstelling van de voorzieningen nadat een 

grondige controle hierover heeft plaats gevonden” 
394

. Dit is de enige argumentering die het 

Hof naar voor schuift om het beroep op het vertrouwensbeginsel te verwerpen. Ook in de 
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overige vijf arresten die steunen op de afwezigheid van grondige controles om toepassing van 

het vertrouwensbeginsel te weigeren, is de afwezigheid van grondige controles telkens het 

enige argument.  

173. Dit brengt de vraag met zich mee of de Hoven van Beroep hiermee bedoelen dat de 

afwezigheid van grondige controles op zich al voldoende is om toepassing het 

vertrouwensbeginsel te weigeren? Dit lijkt in eerste instantie wel degelijk het geval te zijn 

aangezien in het besproken arrest van 21 december 2010 er o.i. waarschijnlijk sprake is van 

een rechtskwestie, meer bepaald de niet naleving van de voorwaarden van artikel 48 WIB 92. 

Aangezien eerder al uitvoerig aangehaald werd dat het vertrouwensbeginsel volgens de 

rechtspraak geen toepassing kan vinden in rechtskwesties en dit argument hier niet 

aangehaald wordt, lijkt het Hof impliciet te erkennen dat de afwezigheid van grondige 

controles de facto geen gerechtvaardigde verwachtingen kan doen ontstaan.  

Deze visie moet echter aangevuld worden na lezing van het arrest van het Hof van Beroep te 

Gent van 26 november 2013 
395

. Daarin wordt besloten dat het vestigen van een aanslag op 

basis van een aangifte onvoldoende is om het akkoord van de administratie uit af te leiden, het 

plaatsvinden van grondige controles wordt daarmee dus niet aangetoond. Daaropvolgend stelt 

het Hof dat: “de vraag of … een abnormaal of goedgunstig voordeel voorhanden is het recht 

betreft en niet de feiten, en een beweerd (niet bewezen) akkoord van de administratie geen 

afbreuk zou kunnen doen aan de toepassing van het artikel 26 WIB” 
396

. Hiermee lijkt het Hof 

van Beroep te Gent o.i. te bedoelen dat het aantonen van grondige controles de noodzakelijke 

voorwaarde is om van een (stilzwijgend) akkoord te kunnen spreken. Pas als dit het geval is 

moet gekeken worden of het een akkoord betreft over feitenkwesties  dan wel rechtskwesties. 

Als er geen sprake is van een akkoord door de afwezigheid van grondige controles moet dit 

dus in principe zelfs niet nagegaan worden. Deze zienswijze vindt steun in het arrest van het 

Hof van Beroep te Brussel van 27 mei 2010 
397

. Daarin stelt het Hof nadat voorafgaande 

controles bewezen worden geacht, dat het bestaan van een stilzwijgend akkoord met de 

administratie niet ernstig betwist kan worden; maar “heel anders is de kwestie of een dergelijk 

stilzwijgend akkoord de administratie bindt en of zij gerechtigd is om daarop met 

terugwerkende kracht terug te komen”
398

. Het gaat hier dus om twee afzonderlijke vragen: 
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enerzijds of er wel sprake is van een akkoord, anderzijds of dit akkoord de administratie kan 

binden.  

174. Deze vereiste van grondige controles om te kunnen spreken van een stilzwijgend 

akkoord is niets meer dan een terugkeer naar de klassieke bewoording van het cassatiearrest 

van 27 maart 1992. Het toen gebruikte begrip ‘onbetwistbaar vaste gedrags – of beleidsregel’ 

wordt ingevuld door het vooraf ondergaan van controles. Dit wordt bevestigt door het arrest 

van het Hof van Beroep te Brussel van 23 oktober 2013 dat stelt dat “het louter niet 

verwerpen van gelijkaardige beroepskosten in vorige jaren bezwaarlijk aanzien kan worden 

als een gedrags – en beleidsregel die gerechtvaardigde verwachtingen heeft gecreeërd” 
399

. 

175. Bovendien lijken de Hoven van Beroep de bewijslast voor de aanwezigheid van grondige 

controles bij de belastingplichtige te leggen. Dit deed het Hof van Beroep te Gent in zijn 

arrest van 26 november 2013 door te stellen dat de appellant het bestaan van grondige 

controles niet aantoont
400

. Ook in bijvoorbeeld het arrest van het Hof van Beroep te Brussel 

van 5 april 2012, m.b.t. het verwerpen van een aantal beroepskosten van een journalist, wordt 

de bewijslast van grondige controles bij de belastingplichtige gelegd door te stellen dat het 

inroepen van het vertrouwensbeginsel het ondergaan van grondige controles veronderstelt en 

dat appellant in casu dergelijke voorafgaande controles niet bewijst
401

. Het Hof van Beroep 

van Gent gaat hierin het verst door te stellen dat de belastingplichtige moet aantonen dat een 

akkoord tot stand is gekomen met volle kennis van zaken van de administratie. Zo was het 

aantonen van het effectief plaatsvinden van een controle onvoldoende, daarenboven moest 

aangetoond worden dat het voorliggende geschil ook tijdens die controle uitdrukkelijk ter 

sprake is gekomen 
402

. 

176. Deze bewijslast kan echter zwaar wegen op de schouders van een belastingplichtige die 

een beroep wil doen op het vertrouwensbeginsel. Zo stelde VERMEERSCH al de 

moeilijkheid vast om het plaatsvinden van vroegere controles zonder opmerkingen aan te 

tonen
403

. In het eerder besproken arrest m.b.t. aftrekbare onderhoudsgelden kon dit bewijs 

slechts geleverd worden d.m.v. een eerdere vraag om inlichtingen betreffende hetzelfde 

onderwerp 
404

. Niet elke belastingplichtige zal echter het ‘geluk’ hebben om een eerdere vraag 
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om inlichtingen over hetzelfde onderwerp te kunnen voorleggen. In het arrest van 11 juni 

2013 was dan weer het controleverslag van een controle van maar liefst 28 uur nodig waarin 

expliciet verwezen werd naar het effectief plaatsvinden van de controle van de gecontesteerde 

handeling om het plaatsvinden van grondige controles te kunnen bewijzen 
405

. Verder spreekt 

het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 14 mei 2013 eveneens van notities 

gemaakt naar aanleiding van een controle
406

 die een dergelijk bewijs zouden kunnen leveren. 

Pas als het plaatsvinden van controles bewezen is, kan er sprake zijn van een stilzwijgend 

akkoord, pas dan kan eventueel aangenomen worden dat de belastingplichtige hieruit 

gerechtvaardigde verwachtingen heeft geput.  

177. Er blijkt echter toch nog hoop te zijn voor belastingplichtigen die een voorafgaande 

controle niet kunnen bewijzen. Het Hof van Beroep te Brussel deed in zijn arrest van 27 mei 

2010 immers de uitspraak dat “het feit dat appellant de realiteit van de door hem ingeroepen 

controle niet bewijst … naar het oordeel van het hof werd een dergelijk akkoord wel degelijk 

afgesloten”
407

. Het Hof steunt voor deze vaststelling op het feit dat de taxatieambtenaar zelf 

expliciet spreekt van een aanwezig stilzwijgend akkoord. Dit lijkt echter een alleenstaande 

uitspraak te zijn tegenover de rechtspraak die de bewijslast bij de belastingplichtige legt.  

178. Maar zelfs indien voorafgaande controles als bewezen worden geacht is er volgens het 

Hof van Beroep te Gent nog niet meteen sprake van een volwaardig stilzwijgend akkoord. Zo 

stelt het Hof dat, ook al kan er worden aangenomen dat controles plaatsvonden, “moet de 

appellant het feit dat de belastingadministratie omtrent zijn constructie geen opmerkingen 

maakte, als een onwaarschijnlijk gelukkige meeval hebben geïnterpreteerd en kon hij niet in 

redelijkheid erop vertrouwen” 
408

. Dit lijkt echter opnieuw om een alleenstaande uitspraak te 

gaan.  

179. Concluderend kan gesteld worden dat de Hoven van Beroep het effectief plaatsvinden 

van grondige controles vooropstellen om te kunnen spreken van een stilzwijgend akkoord. De 

bewijslast daarvoor ligt volgens de overgrote meerderheid van de rechtspraak bij de 

belastingplichtige. Pas als er sprake kan zijn van een akkoord – stilzwijgend door het 

aantonen van controles of een uitdrukkelijk gesloten akkoord – moet overgegaan worden naar 
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de volgende stap. Bij die volgende stap moet bekeken worden of het akkoord betrekking heeft 

of feitenkwesties, dan wel rechtskwesties.  

6.1.2.1.2.2. RECHTS – EN FEITENKWESTIES 

180. Dit criterium voor toepassing van het vertrouwensbeginsel – het onderscheid tussen 

rechtskwesties en feitenkwesties - werd reeds uitgebreid becommentarieerd in de eerder 

besproken cassatierechtspraak en de bijhorende rechtsleer en  kwam terug in het arrest van het 

Hof van Beroep te Brussel van 19 oktober 2011 en in dit van het Hof van Beroep te 

Antwerpen van 11 juni 2013. Dit onderscheid werd door de rechtsleer reeds als onbruikbaar 

beschouwd. VAN ORSHOVEN bestempelde het als irrelevant 
409

, DAUGINET stelde dat een 

fiscale situatie steeds evenzeer juridisch als feitelijk is 
410

 en VAN DE VELDE zei dan weer 

dat alle afspraken met de fiscus kunnen terug gebracht worden tot rechtskwesties 
411

. Het 

onderscheid tussen rechtskwesties en feitenkwesties wordt dus duidelijk niet onderschreven 

door de rechtsleer. Desondanks bleef dit criterium op de voorgrond treden in de rechtspraak 

412
. En ook nu weer, in bijvoorbeeld het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 19 

oktober 2011 betreffende onderhoudsgelden, waarin het vertrouwensbeginsel toepassing 

vond, trad dit criterium op de voorgrond. Opnieuw gaat het eigenlijk over een invulling van 

het begrip ‘gerechtvaardigde verwachtingen’. Het Hof van Cassatie stelde immers al, 

bijvoorbeeld zijn arrest van 18 december 2009, dat rechtskwesties geen gerechtvaardigde 

verwachtingen kunnen scheppen
413

.  

181. Maar wat verstaan de Hoven van Beroep nu zoal onder rechtskwesties? In drie arresten 

wordt expliciet verwezen naar het onderscheid tussen rechtskwesties en feitenkwesties, deze 

zullen eerst uiteengezet worden. Daarna komt ook een reeks arresten aan bod waarin impliciet 

datzelfde onderscheid wordt gemaakt. 

182. In het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 26 november 2013
414

 heeft het Hof het 

expliciet over het onderscheid tussen rechts – en feitenkwesties. Er wordt toepassing 

geweigerd van het vertrouwensbeginsel omdat er enerzijds geen sprake is van een 
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stilzwijgend akkoord door de afwezigheid van grondige controles 
415

 en anderzijds doordat 

artikel 26 WIB 92 geschonden wordt. Het al dan niet voorhanden zijn van een abnormaal of 

goedgunstig voordeel is een rechtskwestie en een akkoord met de administratie kan hier geen 

afbreuk aan doen. Tot dezelfde conclusie komt het Hof te Gent in een geschil over de 

kwalificatie van eindemandaatsvergoedingen
416

 enerzijds en de toepassingsvoorwaarden van 

artikel 49 WIB anderzijds
417

. Het betreft telkens rechtskwesties waaraan de beginselen van 

behoorlijk bestuur en dus ook het vertrouwensbeginsel geen afbreuk kunnen doen.   

183. Verder kan er in de periode 2010-2013 ook een reeks arresten onderscheiden worden 

waarin niet uitdrukkelijk over rechtskwesties en feitenkwesties gesproken wordt, maar dit 

impliciet wel het geval is.  

184. Enerzijds zijn er een aantal arresten waarin wordt verwezen naar een duidelijke wettekst 

waardoor uit akkoorden in strijd met die duidelijke wetteksten geen gerechtvaardigd 

vertrouwen geput kan worden. De facto betekent dit eveneens dat het vertrouwensbeginsel 

geen toepassing kan vinden inzake rechtskwesties. Een akkoord in strijd met de wet, hier een 

duidelijke wet, kan geen gerechtvaardigde verwachtingen doen ontstaan. Zo gaat het 

bijvoorbeeld over de tekst van artikel 75, 3° betreffende de investeringsaftrek
418

 en artikel 269 

WIB 92 betreffende de verlaagde aanslagvoet van de roerende voorheffing
419

 die als 

duidelijke wetteksten beschouwd worden. Een duidelijke wettekst behoeft geen interpretatie 

en een normaal oplettende belastingplichtige had kunnen weten dat akkoorden m.b.t. 

dergelijke wetteksten onwettig waren
420

. Er kan geen gerechtvaardigde verwachting uit geput 

worden. Deze stelling werd reeds geïntroduceerd door PEETERS in zijn bespreking van de 

cassatiearresten van 3 en 6 november 2000 
421

. 

185. Verder zijn er ook een aantal arresten waarin het Hof het heeft over een beleid of 

akkoord strijdig met de wet. Ook al is er in die gevallen blijkbaar geen sprake van een 

duidelijke wettekst, toch kan een akkoord in strijd met de wetsbepaling in kwestie geen 

gerechtvaardigde verwachtingen creëren. Zo gaat het bijvoorbeeld over een akkoord in strijd 
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met artikel 66 WIB 92
422

, een stilzwijgend akkoord in strijd met artikel 342 WIB 92
423

 en een 

akkoord betreffende het gebruik van een motorfiets dat artikel 49 WIB 92 schendt
424

. 

Opnieuw worden hier dus rechtskwesties uitgesloten van het toepassingsgebied van het 

vertrouwensbeginsel.  

Hoe bepaald wordt of een wettekst al dan niet duidelijk is wordt open gelaten door de 

rechtspraak. Dit onderscheid verliest toch elke praktische relevantie aangezien akkoorden in 

strijd met de wet geen gerechtvaardigde verwachtingen kunnen scheppen, duidelijke wettekst 

of niet.  

186. Nadat het plaatsvinden van controles bewezen is moet dus gekeken worden of het 

akkoord betrekking had op feitenkwesties dan wel rechtskwesties. In het laatste geval lijkt het 

vertrouwensbeginsel geen toepassing te kunnen vinden.  

187. Na analyse van deze twee voorwaarden kan dus besloten worden dat een 

belastingplichtige pas gerechtvaardigde verwachtingen kan putten uit een akkoord en dus een 

beroep kan doen op het vertrouwensbeginsel als voorafgaande controles aangetoond worden 

en het gaat om een feitenkwestie. De combinatie van deze twee lijkt in de praktijk echter 

zelden voor te komen gezien de lage succesratio van grieven voor de Hoven van Beroep in de 

periode 2010-2013 gebaseerd op het vertrouwensbeginsel.  

6.1.2.1.2.3.ANNUALITEITSBEGINSEL 

188. Als laatste schoof het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 19 oktober 2011 het 

annualiteitsbeginsel naar voor om toepassing van het vertrouwensbeginsel te kunnen maken. 

Het annualiteitsbeginsel is geen – zoals de aanwezigheid van grondige controles en het 

betrekking hebben op feitenkwesties – echte toepassingsvoorwaarde voor het 

vertrouwensbeginsel. Het gaat eigenlijk over een beginsel dat diametraal staat tegenover het 

vertrouwensbeginsel, vermits het inhoudt dat elk belastbaar tijdperk afzonderlijk moet worden 

bekeken wat de toepassing van het vertrouwensbeginsel, dat neerkomt op een gebonden zijn 

door eerder ingenomen standpunten, uitsluit. Het vertrouwensbeginsel kan dus maar toegepast 

worden als de rechter vindt dat het annualiteitsbeginsel moet wijken. Het arrest stelde dat in 

principe het annualiteitsbeginsel primeert op het vertrouwensbeginsel maar dat dit de 
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administratie toch niet kan ontslaan van haar verplichting om aan bepaalde gerechtvaardigde 

verwachtingen te voldoen
425

.  

189. Het arrest in de periode 2010 – 2013 dat het annualiteitsbeginsel het strengst toepast is 

dat van 11 juni 2013, uitgesproken door het Hof van Beroep te Antwerpen 
426

. Daarin stelt het 

Hof namelijk dat “gelet op het annualiteitsbeginsel vervat in artikel 171 van de Grondwet 

heeft de fiscus echter steeds het recht om terug te komen op een eerder ingenomen standpunt. 

De fiscus is daarom niet gebonden door de houding die hij in het verleden heeft 

aangenomen”. Hiermee lijkt het Hof van Beroep een soort van catch-all bepaling te willen 

invoeren. Zelfs al worden voorafgaande controles aangetoond en gaat het om een 

feitenkwestie, dan nog kan de fiscus terugkomen op een eerder ingenomen standpunt. In dit 

arrest laat het Hof van Beroep de administratie dus toe om retroactief terug te komen op het 

stilzwijgend akkoord met de belastingplichtige op grond van het annualiteitsbeginsel.  

Hoewel bovenstaand arrest retroactieve tussenkomst wel toestond lijkt dit om een 

alleenstaand arrest te gaan. De bedoeling lijkt enkel om tussenkomst voor de toekomst 

mogelijk te maken, retroactieve tussenkomst lijkt niet mogelijk in geval van bewezen 

akkoorden m.b.t. feitenkwesties. Dit valt af te leiden uit een arrest van het Hof van Beroep te 

Brussel, uitgesproken op 15 mei 2013
427

. Daarin zegt het Hof dat het feit dat een akkoord 

werd gesloten, niet betekent dat de administratie daardoor gebonden is voor de volgende 

aanslagjaren, gelet op het annualiteitsbeginsel.  

190. In dit laatste arrest staat, net als in het arrest van 19 oktober 2011, het in aftrek brengen 

van betaalde onderhoudsgelden ter discussie. In dit positieve arrest voor het 

vertrouwensbeginsel moest het akkoord volgens het Hof van Beroep gerespecteerd worden 

ondanks het annualiteitsbeginsel terwijl in het arrest van 15 mei 2013 het akkoord niet 

gerespecteerd moet worden, op grond van het annualiteitsbeginsel. Het verschil tussen de 

twee arresten zit in de manier waarop de administratie wil terugkomen op het met de 

belastingplichtige gesloten akkoord. In het arrest waarin het vertrouwensbeginsel wel 

toepassing vond, wou de administratie retroactief terugkomen op een akkoord. In het arrest 

waarin het vertrouwensbeginsel geen toepassing kon vinden, wou de administratie enkel 

terugkomen op een akkoord voor de toekomst. Hieruit kan dus geconcludeerd worden dat het 

annualiteitsbeginsel inhoudt dat de administratie steeds kan terugkomen op akkoorden voor de 
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toekomst. Als ze echter retroactief wil terugkeren op een gesloten akkoord, zal het 

gerechtvaardigd vertrouwen kunnen primeren op het annualiteitsbeginsel. Dit lijkt o.i. de 

invulling te zijn van de stelling ‘Cette obligation ne la dispense pas d’agir avec continuité et 

cohérence, en honorant les prévisions justifiées’ 
428

. Het annualiteitsbeginsel ontslaat de 

administratie niet van de verplichting om gerechtvaardigde verwachtingen voor het verleden 

te respecteren. Er kan enkel voor de toekomst worden teruggekomen op een akkoord.  

191. Verder maken nog twee arresten melding van het annualiteitsbeginsel om toepassing van 

het vertrouwensbeginsel te weigeren. In beide arresten staat het artikel 49 WIB 92 centraal en 

dus de vraag of bepaalde kosten aftrekbaar zijn als beroepskosten. Beide arresten stellen in 

gelijkaardige bewoordingen dat de administratie elk aanslagjaar dient na te gaan of de 

wettelijke aftrekvoorwaarden vervuld zijn 
429 

. Telkens wordt ook wel verwezen naar het feit 

dat de vraag of kosten die de belastingplichtige van zijn belastbare inkomsten wil aftrekken al 

dan niet beroepskosten zijn, het recht betreft en niet de feiten. Dit concludeerde VAN 

CROMBRUGGE eerder al uit het cassatiearrest van 26 oktober 2001 “het Hof gaat er van uit 

dat de wetsbepalingen over beroepskosten bekend zijn bij de belastingplichtige en kwalificeert 

akkoorden in strijd er mee dus als onwettig waardoor geen gerechtvaardigde verwachting 

kan ontstaan”
430

. Voor rechtskwesties wordt toepassing van het vertrouwensbeginsel de facto 

uitgesloten dus valt niet na te gaan welke rol het annualiteitsbeginsel precies speelt in deze 

arresten.  

Het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 15 mei 2013, in samenlezing met het arrest 

van 19 oktober 2011 lijkt duidelijk te maken dat op een gesloten akkoord m.b.t. feitenkwesties 

enkel kan worden teruggekomen voor de toekomst, retroactieve tussenkomst is onmogelijk. 

Dit kan echter niet sluitend bevestigd worden aangezien het arrest van 11 juni 2013 

retroactieve tussenkomst wel mogelijk maakt. Ook de arresten van 6 september 2011 en 28 

juni 2011 kunnen geen antwoord bieden.  
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 Brussel 19 oktober 2011, rolnr. 1997/203 
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 Antwerpen 6 september 2011, arrest A  11/0668, nr. 12503407 ; Gent 28 juni 2011, arrest G 11/0526, 

nr11807202 ; Het laatste arrest stelt: “… vergt artikel 49 WIB/92 dat ieder jaar de feitelijke omstandigheden 
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Fiscoloog 2001, afl. 825, 6-7 
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6.1.2.1.2.4. ANDERE 

192. Naast de net besproken arresten die melding maken van de voorwaarden die de arresten 

van het Hof van Beroep te Brussel op 19 oktober 2011 en het Hof van Beroep te Antwerpen 

op 11 juni 2013 reeds voorop stelden om toepassing van het vertrouwensbeginsel te toetsen, 

zijn er ook enkele arresten die andere voorwaarden inroepen. Het gaat hierbij grotendeels om 

alleenstaande gevallen maar voor de volledigheid zullen deze bijkomende voorwaarden kort 

toegelicht worden. 

193. In een eerste arrest is er sprake van een dwaling in hoofde van de administratie. Het 

akkoord bleek immers gebaseerd op onjuiste gegevens. Daardoor mocht de administratie 

terugkomen op het akkoord zonder dat er ook maar enige sprake is van een schending van het 

vertrouwensbeginsel 
431

. Ook dit is geen nieuw argument. In het cassatiearrest van 13 februari 

1997 werd reeds beslist dat “… de ambtenaar gebonden is door een akkoord … tenzij dat 

akkoord op een dwaling of een ander wilsgebrek zou berusten of dat na het sluiten ervan 

nieuwe elementen aan het licht zouden zijn gekomen” 
432

.  

194. Ten tweede is er ook een arrest waarin gesteld wordt dat de belastingplichtige zich niet 

op het vertrouwensbeginsel kan beroepen omdat hij zijn gedrag niet heeft afgestemd op een 

bepaalde handeling of een bepaald gedrag van de overheid. In casu ging het om een 

directeursbeslissing op basis waarvan de belastingplichtige volgens hemzelf een aantal 

beslissingen heeft genomen. Het Hof zegt echter dat “een schending van het 

vertrouwensbeginsel veronderstelt dat de belastingplichtige zijn fiscaal relevant gedrag heeft 

afgestemd op een vaste gedragslijn van de overheid. Dat is hier niet het geval; uit niets blijkt 

dat de appellant welbepaalde beslissingen heeft genomen en/of keuzes heeft gemaakt op basis 

van de directeursbeslissing … de appellant kan dus onmogelijk geschokt zijn in het 

vertrouwen”
433

.  

195. Vervolgens zijn er ook een aantal arresten waarin de belastingplichtige zich probeert te 

beroepen op een vertrouwen gewekt uit andere situaties dan de zijne. Voorbeelden hiervan 

zijn belastingplichtigen die: 
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 zich proberen te beroepen op een akkoord tussen de administratie en een andere 

belastingplichtige (in casu een notaris) 
434

; 

 hun situatie vergelijken met die van een andere belastingplichtige 
435

; 

 zich baseren op een directeursbeslissing in een andere betwisting 
436

; 

 zich baseren op het fiscale dossier van een andere VOF betreffende gelijkaardige 

eindemandaatsvergoedingen 
437

; 

 zich baseren op een akkoord betreffende dezelfde belastingplichtige maar in een ander 

geschil 
438

. 

Telkens wordt een beroep op het vertrouwensbeginsel op een dergelijke grond afgewezen. Het 

arrest van het Hof van Beroep te Gent op 6 december 2011 doet dit met de bewoording “enig 

hier geldend akkoord of een vaste gedragslijn van de administratie is dan ook niet 

aangetoond, zodat de appellanten zich hierop noch op het vertrouwensbeginsel kunnen 

beroepen”
439

. Het Hof van Beroep te Antwerpen komt tot dezelfde conclusie en stelt dat geen 

gerechtvaardigd vertrouwen geput kan worden uit een ander dossier aangezien er niet vanuit 

kan gegaan worden dat de situaties identiek zijn 
440

. Het Hof van Beroep te Brussel is het 

duidelijkst door te stellen dat “er kan dan ook geen sprake zijn van een schending van het 

rechtszekerheids – en vertrouwensbeginsel in hoofde van appellanten, die hun situatie 

vergelijken met deze van een andere belastingplichtige” 
441

. 

196. Deze andere voorwaarden zijn o.i. geen toevoeging aan de drie hoofdvoorwaarden die 

het Hof van Beroep oplegt voor toepassing van het vertrouwensbeginsel. Het zijn eerder 

afzonderlijke voorwaarden die elke toepassing van het vertrouwensbeginsel de facto 

uitsluiten. Zo kan er geen sprake zijn van vertrouwen als de administratie over foutieve 

gegevens beschikte en er dus sprake is van dwaling in haar hoofde. Ook kan onmogelijk van 

een gewekt vertrouwen gesproken worden als de belastingplichtige zijn gedrag hierop niet 

heeft afgestemd. Tenslotte kan geen vertrouwen geput worden door vergelijking met andere 

belastingplichtigen of gelijkaardige dossiers. Deze voorwaarden zijn opnieuw een verdere 

invulling van het begrip gerechtvaardigde verwachtingen.  
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6.1.3. CONCLUSIE   

197. Na analyse van de rechtspraak van het Hof van Cassatie en van de Hoven van Beroep in 

de periode 2010 – 2013 kan nu een stand van zaken gegeven worden van het 

vertrouwensbeginsel in de inkomstenbelastingen.  

198. De rechtspraak van het Hof van Cassatie, onder de vorm van één enkel arrest van 14 

januari 2010, voegt weinig toe aan de eerder besproken cassatierechtspraak. Het ging 

namelijk om een arrest waarin het vertrouwensbeginsel als middel ongegrond werd 

beschouwd en er dus geen juridische beoordeling volgde.  

199. De Hoven van Beroep lijken o.i. drie voorwaarden naar voor te schuiven om toepassing 

te kunnen maken van het vertrouwensbeginsel. Ten eerste moet er sprake zijn van grondige 

controles om van een stilzwijgend akkoord te kunnen spreken. De bewijslast voor het 

aantonen van de voorafgaande controles wordt door de overgrote meerderheid van de 

rechtspraak bij de belastingplichtige gelegd. Dit bewijs kan echter moeilijk te leveren zijn. Dit 

is vanzelfsprekend niet vereist indien het om een expliciet akkoord gaat.  

Als de aanwezigheid van een akkoord aangetoond is door de belastingplichtige moet gekeken 

worden of het betrekking heeft op feitenkwesties dan wel op rechtskwesties. Pas als het om 

een feitenkwestie gaat kan het vertrouwensbeginsel toepassing vinden. De beperking tot 

feitenkwesties bevestigt nu wel definitief dat het vertrouwensbeginsel contra legem ten dode 

opgeschreven is. Waar de grens tussen rechtskwesties en feitenkwesties ligt is echter 

onduidelijk.  

Daar bovenop speelt ook het annualiteitsbeginsel een rol. Als de administratie wil terugkomen 

op een akkoord, stelt de vraag zich of ze dit enkel kan doen voor de toekomst of dat ook 

retroactieve tussenkomst mogelijk is. De rechtspraak hieromtrent is verdeeld. 

De Hoven van Beroep lijken dus een stapsgewijze, opbouwende redering te volgen om te 

toetsen of het vertrouwensbeginsel al dan niet toepassing kan vinden. Eerst moet er sprake 

zijn van een akkoord, expliciet of stilzwijgend. In het laatste geval kan dit bewezen worden 

door het aantonen van grondige controles. Vervolgens moet het in de eerste stap bewezen 

akkoord betrekking hebben op feitenkwesties om de toepassing ervan te kunnen afdwingen. 

Ten slotte speelt ook het annualiteitsbeginsel een rol om retroactieve tussenkomst al dan niet 

mogelijk te maken.  
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Naast deze drie basisvoorwaarden hebben verscheidene arresten nog een aantal bijkomende 

voorwaarden geïntroduceerd die de toepassing van het vertrouwensbeginsel in ieder geval 

uitsluiten. Deze zijn dwaling in hoofde van de administratie, de belastingplichtige die zich 

niet baseert op een bepaalde vertrouwenwekkende handeling en het zich vergelijken met 

situaties andere dan die van de belastingplichtige. Uit geen van deze situaties kan de 

belastingplichtige gerechtvaardigde verwachtingen putten. 

200. Waar staat deze rechtspraak van de Hoven van Beroep nu echter in verhouding tot de 

eerder besproken rechtspraak van het Hof van Cassatie? Bij de analyse van de 

cassatierechtspraak tot 2010 werd geconcludeerd dat het vertrouwensbeginsel contra legem 

wellicht definitief ten grave gedragen was 
442

. Er werd echter toch nog enige hoop 

uitgesproken door te stellen dat er ook een alternatieve benadering was voor bijvoorbeeld de 

Hoven van Beroep die zich minder legalistisch opstelden 
443

. Ook deze benadering lijkt echter 

geen toepassing meer te vinden aangezien de Hoven van Beroep zich meer en meer lijken aan 

te sluiten bij de legalistische rechtspraak van het Hof van Cassatie. Meermaals wordt 

bijvoorbeeld het cassatiearrest van 3 november 2000 geciteerd met de bewoording dat het 

recht op rechtszekerheid geen onbeperkt recht is 
444

.  

De Hoven van Beroep stonden dan ook slechts in drie van de 46 onderzochte arresten 

toepassing van het vertrouwensbeginsel toe. Enerzijds bij het terugkomen op een ruling 

waardoor de administratie zelf contra legem handelde en anderzijds bij een feitenkwestie 

betreffende onderhoudsgelden en de kwalificatie van een investering als voorraad dan wel als 

vast actief. Inzake rechtskwesties werd het inroepen van het vertrouwensbeginsel steeds 

afgewezen. Toepassing van het vertrouwensbeginsel lijkt dus strikt beperkt te worden tot 

feitenkwesties, wat eigenlijk een terugkeer is naar de sterk legalistische klassieke leer 
445

.  

201. Maar is deze evolutie wel conform de Europese rechtspraak? In onze analyse van de 

rechtspraak van het Europese Hof van Justitie werd geconcludeerd dat dit Hof onder bepaalde 

voorwaarden het vertrouwensbeginsel laat primeren op het legaliteitsbeginsel. Er wordt echter 

nergens naar deze rechtspraak verwezen in de arresten van het Hof van Cassatie en de 

Belgische Hoven van Beroep inzake inkomstenbelastingen en het vertrouwensbeginsel krijgt 

nooit expliciet voorrang op het legaliteitsbeginsel. Dit kan natuurlijk zijn omdat niet aan de 
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voorwaarden van het Hof van Justitie voldaan is maar aangezien de voorwaarden zelfs niet 

onderzocht worden lijkt de rechtspraak van het Hof van Justitie o.i. geen invloed te hebben op 

de Belgische rechtspraak inzake het vertrouwensbeginsel in de inkomstenbelastingen.  

De rechtsleer voorspelde nochtans al in 2007 dat de Europese kijk op het 

vertrouwensbeginsel, zowel in strikt Europese materies zoals BTW, als in andere materies 

zoals inkomstenbelasting toepassing zou gaan vinden
446

. DAUGINET beweerde zelfs dat “het 

Hof van Cassatie niet anders kan dan in de toekomst zijn positie in overeenstemming brengen 

met de rechtspraak van het Hof van Justitie en voorrang te geven aan de 

internationaalrechtelijke normen die rechtstreekse werking hebben in de interne Belgische 

rechtsorde” 
447

.  

Inzake inkomstenbelastingen blijkt dit nochtans niet het geval te zijn. De rechtspraak lijkt 

daarentegen terug te keren naar de strikt legalistische klassieke leer die toepassing van het 

vertrouwensbeginsel beperkt tot feitenkwesties. Ook al is dit in strijd met de geldende 

Europese rechtspraak.  
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6.2 BTW 

202. Na de studie inzake inkomstenbelastingen, bekijken we de recente rechtspraak, d.i. vanaf 

2010, inzake BTW. We beginnen met een uiteenzetting van de cassatierechtspraak in de 

periode 2010-2013. Hier zien we dat er drie arresten zijn waar het vertrouwensbeginsel en zijn 

contra legem werking aan bod komen. Aangezien de aanvoer van cassatierechtspraak vrij 

schaars is kijken we daarnaast, in lijn met onze studie in de inkomstenbelastingen, naar de 

rechtspraak van de Hoven van Beroep, om zo tot een conclusie te komen. 

6.2.1. HOF VAN CASSATIE 11 FEBRUARI 2011 

203. Een eerste cassatiearrest na 2010 waarin het vertrouwensbeginsel ter sprake kwam, was 

het arrest van 11 februari 2011
448

. In dit arrest eiste de Belgische Staat ten onrechte BTW van 

de uitgever van tijdschriften voor kinderen. Hier bevestigde Cassatie de contra legem werking 

van het vertrouwensbeginsel voor het eerst. Het bijzondere aan dit arrest is dat er werd 

geoordeeld dat de belastingplichtige moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de 

fiscus, niet alleen algemene regels in aanschrijvingen zijn dus bindend voor de fiscus omdat 

de burger er een vaste gedragslijn in kan zien, maar ook een interpretatie of toepassing van die 

gedragslijn. De interpretatie van een aanschrijving kan dus een gewettigd vertrouwen doen 

ontstaan in hoofde van de belastingplichtige, zelfs wanneer deze afwijkt van de aanschrijving. 

6.2.1.1 KADER EN ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP 

204. De betwisting ging over een vrijstelling van BTW voor de verkoop van bepaalde 

tijdschriften. Deze vrijstelling werd verleend in aanschrijving 82/1970 en werd vervangen 

door aanschrijving nr. 21 op 30 september 1993
449

. Daarin wordt gesteld dat bepaalde 

tijdschriften van de vrijstelling van BTW kunnen genieten op hun verkopen mits die 

tijdschriften minstens 48 keer per jaar verschijnen. In dit arrest had de belastingadministratie 

steeds aanvaard dat de belastingplichtige, die sinds 2000 de tijdschriften uitgeeft, geen BTW 

hoefde aan te rekenen op zijn verkoop. Echter verscheen het tijdschrift geen 48 keer per jaar, 

de norm van 48 werd wel gehaald door aan vakantie-edities extra nummers toe te kennen. 
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 Cass., 11 februari 2011, rolnr. F090161N 
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AANSCHRIJVING 93/021: 2bis. De bepaling van § 1, 3°, van de aanschrijving nr. 82/1970 (zie B.T.W.-

revue 13/375) wordt vervangen door de volgende tekst :  

"3° Ze moeten ten minste achtenveertig keer per jaar verschijnen;". 
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Het Hof van Beroep te Brussel
450

 oordeelde dat de belastingplichtige een gewettigd 

vertrouwen kon opbouwen omdat de administratie tot tweemaal toe de belastingplichtige had 

gecontroleerd en er telkens geen probleem van maakte dat er geen BTW werd aangerekend. 

Sterker nog, het was de administratie die aan de belastingplichtige voorstelde om het nultarief 

toe te passen. Het Hof oordeelde dat de administratie de werkwijze jarenlang als conform de 

voormelde aanschrijving heeft beschouwd, en heeft daardoor blijk gegeven van een vaste 

gedragslijn. De belastingplichtige moet er altijd op kunnen vertrouwen dat de fiscus niet van 

een vaste gedragslijn zal afwijken
451

. 

6.2.1.2.HOF VAN CASSATIE 

205. Het Hof van Cassatie volgt de redenering van het Hof van Beroep. In cassatie voert de 

administratie echter nog aan dat “uit het feit dat de eiser als afwijking op de algemene 

gedragslijn ooit aanvaard heeft dat de voormelde BTW-vrijstelling ook geldt voor de in het 

geding zijnde tijdschriften van de verweerster volgt niet dat die afwijking een voor de eiser 

bindende algemene vaste gedragslijn is”
 452

. De fiscus stelt dat een afwijking van een 

aanschrijving of een circulaire niet automatisch in hoofde van de belastingplichtige een 

vertrouwen kan wekken. De aanschrijving zelf vormt de vaste gedragslijn van de fiscus, een 

afwijking van die vaste gedragslijn kan op zich geen vaste gedragslijn vormen
453

.  

Het Hof herhaalt zijn klassieke bewoording: “Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur 

sluit het recht op rechtszekerheid in. Het recht op rechtszekerheid houdt in dat de burger moet 

kunnen vertrouwen op wat hij niet anders kan opvatten dan als een vaste gedrags- of 

beleidsregel van de overheid. Daaruit volgt dat de verwachtingen die de overheid bij de 

burger creëert, in de regel moeten worden gehonoreerd. De verwachtingen van de burger 

mogen evenwel niet gegrond zijn op een onwettelijke praktijk”
454

.  Tot zover niks speciaal, dit 

is een herhaling van gevestigde rechtspraak van Cassatie. Volgens Cassatie moet het 

rechtszekerheidsbeginsel steunen op een gewettigd vertrouwen, wat op zijn beurt enkel kan 

gesteund zijn op wat de belastingplichtige niet anders kan opvatten dan als een vaste 

gedragslijn van de overheid
455

. Het is dus de vraag of er een vaste gedrags- of beleidsregel 

van de overheid kan aangenomen worden gezien de feiten.  

                                                 
450

 Brussel, 24 september 2009 
451

 X, “BTW-vrijstelling voor tijdschriften: vertrouwensbeginsel geschonden”, Fisc. Act. 2004, 44/7 
452

 Cass., 11 februari 2011, rolnr. F090161N, punt 1 
453

 L. VANDENBERGHE, “Beginselen van behoorlijk bestuur”, Fisc. Act., 2011,  nr. 11, 1-2 
454 

Cass., 11 februari 2011, rolnr. F090161N, punt 2; zie ook  Cass., 27 maart 1992, nr. 1027546 
455

 L. VANDENBERGHE, “Beginselen van behoorlijk bestuur”, Fisc. Act., 2011,  nr. 11, 1-2 



108 

 

206. Het antwoord op bovenstaande vraag klinkt bevestigend. De feitenrechter oordeelde 

reeds dat het feit dat de administratie jarenlang de handelwijze, die erin bestaat om meerdere 

nummers te bundelen onder dezelfde edities, aanvaardde, ervoor zorgt dat de 

belastingplichtige daaraan het vertrouwen kan ontlenen dat de vaste gedragslijn zou worden 

toegepast. Daarbij moet vermeld worden dat Cassatie een onderscheid maakt tussen een 

administratieve richtlijn en een wettelijke regel
456

. Indien het hier een wettelijke regel betrof, 

is het nog maar de vraag of Cassatie op dezelfde manier had geoordeeld  

207. Dit wordt ook bevestigd in de conclusie van de advocaat-generaal: “Ten aanzien van 

wettelijke regels kan niet hetzelfde worden gezegd. Als de administratie jarenlang een 

wettelijke regel verkeerd uitlegt, kan de belastingschuldige daaruit geen gerechtvaardigd 

vertrouwen putten, omdat hij geacht wordt de wet te kennen. Wie geacht wordt de wet te 

kennen, kan niet voorhouden dat hij een gerechtvaardigd vertrouwen put uit een verkeerde 

toepassing van de wet door een derde. Ten aanzien van administratieve richtlijnen geldt niet 

hetzelfde. De burgers worden niet geacht de administratieve richtlijnen te kennen en nog 

minder om ze steeds juist te interpreteren, ook in gevallen waarin de administratie zelf dat 

niet doet”
457

.  

208. In zekere zin is dit arrest vernieuwend te noemen, zeker gezien de vroegere streng 

legalistische houding van het Hof van Cassatie. We moeten dit echter nuanceren. Het 

vertrouwensbeginsel primeert hier niet op de wet, het vertrouwensbeginsel primeert hier op 

een aanschrijving, een administratieve richtlijn van de administratie. Verder is er hier ook niet 

echt sprake van een contra legem werking, de aanschrijving zelf is namelijk volledig 

wettelijk. Het standpunt van Cassatie blijft nog steeds dat de belastingplichtige geen 

rechtmatig vertrouwen kan ontlenen aan een vaste gedragslijn als die ingaat tegen de wet
458

. 

Toch zien we hier een zekere versoepeling, die door de rechtsleer wordt gedragen. Onder 

andere GEENS en VAN CROMBRUGGE stelden namelijk dat circulaires, in gevallen 

waarbij de belastingplichtige zich er rechtmatig op baseert, een rechtmatige 

aansprakelijkheidsvordering kunnen vormen
459

.  
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Van een volledige contra legem werking van een circulaire of aanschrijving is hier aldus 

(nog) geen sprake, dat wordt ook duidelijk gesteld in de conclusie van de advocaat-generaal 

bij dit arrest
460

. Hier ligt de nadruk op de interpretatie van de aanschrijving in kwestie. Voor 

een echte doorbraak in cassatierechtspraak omtrent de contra legem werking van het 

rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel moeten we nog twee jaar wachten
461

.  

6.2.2. HOF VAN CASSATIE 15 FEBRUARI 2013 

209. In de periode tussen het arrest van 11 februari 2011 en arrest van 17 november 2013
462

 

vinden we het cassatiearrest van 15 februari 2013 dat betrekking heeft op het arrest van het 

Hof van Beroep te Gent van 17 mei 2011. Het gaat om een zaak waarbij de appelante, in dit 

geval een VZW, de vernietiging vraagt van het dwangbevel uitgevaardigd door het BTW 

ontvangkantoor van Sint-Niklaas en de betaling eist van de in het dwangbevel gevorderde 

bedragen. We beginnen met het arrest van het Hof van Beroep kort te bespreken alvorens over 

te gaan naar het arrest van het Hof van Cassatie.  

6.2.2.1. KADER EN ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP 

210. De VZW B. voor de K houdt zich bezig het behartigen, bevorderen en verdedigen van de 

belangen van de bij haar aangesloten leden, alsmede met de bevordering van het verbruik van 

kalfsvlees. Zij is bevoegd alle mogelijke initiatieven te nemen en publiciteit te voeren met het 

oog op het stimuleren van het kalfsvleesverbruik. Hierbij had de VZW steeds BTW in aftrek 

gebracht. Echter wordt in het omstreden dwangbevel onder andere aangehaald dat het 

verdedigen van de belangen van haar leden en het voeren van publiciteit geen handelingen 

zijn die het recht op aftrek van BTW verlenen. Hierbij wordt gesteund op artikel 44 § 2 11° 

Wetboek BTW
463

, dat vrijstelling van BTW verleent aan diensten die ten behoeve en in het 

gemeenschappelijk belang van hun leden worden verricht tegen betaling
464

. 

De VZW voerde op haar beurt een schending aan van de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur, meer bepaald het vertrouwensbeginsel. De fiscus had namelijk sinds de oprichting 

                                                 
460

 Zie supra nr. 207. 
461

 Zie infra nr. 215 ev. 
462

 Zie infra nr. 215 ev. 
463 

Artikel 44 § 2 Wetboek BTW: Van de belasting zijn eveneens vrijgesteld : 

11° de diensten en de nauw daarmee samenhangende leveringen van goederen ten behoeve en in het 

gemeenschappelijk belang van hun leden, verricht tegen betaling van een krachtens de statuten bepaalde 

bijdrage, door instellingen die geen winst beogen en doeleinden van politieke, syndicale, religieuze, 

levensbeschouwelijke, vaderlandslievende, filantropische of staatsburgerlijke aard nastreven; de Koning kan, ter 

voorkoming van concurrentieverstoring, de vrijstelling afhankelijk maken van aanvullende voorwaarden; 
464

 Gent 17 mei 2011 rolnr. 2010/956 



110 

 

van de VZW in 1986 ondubbelzinnig aanvaard dat BTW op de ledenbijdragen was 

verschuldigd maar had daaropvolgend voor de jaren 1997 tot en met 2003 de BTW-aftrek 

over de publiciteitskosten verworpen om reden dat de VZW niet als BTW-plichtige kon 

worden aangemerkt
465

.  

De rechter oordeelde “naar Belgisch recht dient de fiscus het vertrouwensbeginsel te 

eerbiedigen, terwijl ook voor de toepassing van de Zesde Richtlijn de lidstaten, bij de 

uitoefening van de hun door de communautaire richtlijnen verleende bevoegdheden, de 

algemene rechtsbeginselen die deel uitmaken van de communautaire rechtsorde, waaronder 

het rechtszekerheids- en het evenredigheidsbeginsel, alsook het vertrouwensbeginsel, moeten 

naleven”
466

. De rechter stelde echter dat de VZW zich niet kon baseren op een gewettigd 

gewekt vertrouwen. Het loutere feit dat de VZW BTW inde en betaalde op de ledenbijdragen 

en de fiscus hiertegen niet was opgekomen bij controles, betekent niet dat de VZW als BTW-

plichtige te beschouwen is.  

De rechter bevestigde hier dus het bestaan van het vertrouwensbeginsel en dat het deel 

uitmaakt van het Belgisch recht en de communautaire rechtsorde, en dat dit moet 

geëerbiedigd worden. Daarbij stelt de rechter echter wel dat het moet gaan om een gewettigd 

vertrouwen en dat is hetgene wat ontbreekt in deze zaak. Er is eigenlijk een onrechtstreeks 

vertrouwen gewekt bij de VZW omdat zij al jaren BTW inde en betaalde op ledenbijdragen en 

dat zij dan ook om die reden BTW-plichtig zou zijn. De fiscus heeft echter nooit over de 

BTW-plicht geoordeeld en is er dus nooit een positieve bevestiging hiervan geweest. Het feit 

dat de VZW steeds BTW aanrekende op de lidgelden die haar leden betaalden bewijst in deze 

zaak niks volgens de rechter, het geeft alleen aan dat de VZW van mening was dat zij een 

activiteit uitvoerde waarop ze BTW moest aanrekenen of, dat ze dit wou voorhouden, meer 

niet
467

. 
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6.2.2.2. HOF VAN CASSATIE 

211. In de daaropvolgende cassatieprocedure wordt de lijn van het Hof van Beroep te Gent
468

 

doorgetrokken. Het Hof van Cassatie stelt, in lijn met eerdere rechtspraak: “Het algemeen 

beginsel van behoorlijk bestuur sluit het recht op rechtszekerheid in. Het recht op 

rechtszekerheid houdt in dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat hij niet anders kan 

opvatten dan als een vaste gedrags- of beleidsregel van de overheid. Daaruit volgt dat de 

verwachtingen die de overheid bij de burger creëert, in de regel moeten worden 

gehonoreerd”
469

. Cassatie bevestigde hierbij dus opnieuw dat de overheid onderworpen is aan 

het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel. Daarna volgt echter de ontknoping wanneer 

Cassatie aanvult met “de verwachtingen van de burger mogen evenwel niet gegrond zijn op 

een onwettige praktijk”
470

. Door deze stelling gaf Cassatie nog steeds duidelijk de voorrang 

aan het legaliteitsbeginsel ten opzichte van het vertrouwensbeginsel. Ter aanvulling wijst 

Cassatie er nog eens extra op dat “het middel dat ervan uitgaat dat de administratie in alle 

gevallen verplicht is om het vertrouwensbeginsel te eerbiedigen, ook tegen de wet in faalt 

naar recht”
471

.  

212. Nadat het Hof van Cassatie het vertrouwensbeginsel en het legaliteitsbeginsel min of 

meer op gelijke hoogte had geplaatst, door te stellen dat het legaliteitsbeginsel niet langer 

zonder meer voorrang heeft op andere beginselen maar op zich ook een relatieve waarde heeft 

die moet worden afgewogen tegen de toepassing van andere beginselen
472

, werd daaruit in de 

rechtsleer opgemaakt dat het Hof zich openstelde voor een afweging tussen beide
473

. Echter 

blijkt uit bovenstaand arrest dat het Hof deze uitspraak niet op deze manier had bedoeld. 

POPULIER zegt hierover “Door simpelweg te stellen dat de verwachtingen van de burger 

niet gegrond mogen zijn op een onwettige praktijk, maakt het Hof van Cassatie zonder er veel 

woorden aan vuil te maken, komaf met elke twijfel die er nog zou rijzen over de vraag of 

onwettig bestuurlijk handelen legitieme verwachtingen kan scheppen
474

”. Deze uitspraak van 

Cassatie biedt de illustratie dat men geen legitiem vertrouwen kan halen uit onrechtmatig 

overheidsgedrag. Hiermee verschuift de overheid de lasten van de complexe wetgeving naar 
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de burger. Terwijl zowel het legaliteitsbeginsel als het rechtszekerheidsbeginsel beide tot doel 

hebben de burger te beschermen tegen overheidswillekeur
475

.  

213. Het Hof van Justitie had gesteld dat het vertrouwensbeginsel voorrang heeft op het 

legaliteitsbeginsel mits drie voorwaarden zijn voldaan. Primo moet er een redelijk vertrouwen 

zijn gewekt, secundo moet dit vertrouwen gewettigd zijn en tertio kan men het beginsel enkel 

inroepen wanneer de belastingplichtige te goeder trouw handelt
476

. Cassatie oordeelt, net als 

het Hof van Beroep, dat de VZW zich niet op een gewettigd gewekt vertrouwen kon baseren 

omdat de fiscus nooit een positieve bevestiging van de BTW-plicht van de VZW heeft 

gegeven. De VZW had nooit recht op aftrek van BTW omdat hij nooit BTW-plichtig is 

geweest, de VZW had zichzelf dat recht toegeëigend zonder wettelijke basis. Door deze visie 

stelt Cassatie dat er enkel een gewettigd vertrouwen kan zijn wanneer er enige positieve 

bevestiging is van de fiscus. Het feit dat de fiscus voorheen aanvaardde dat de VZW BTW op 

zijn ledenbijdrage inde en betaalde geldt voor Cassatie niet als een positieve bevestiging van 

het feit dat de VZW aftrek van BTW mocht verrichten. Cassatie geeft op deze manier zijn 

eigen invulling van de tweede voorwaarde
477

, die invulling wordt echter in de rechtsleer als 

onaanvaardbaar bestempeld
478

. De toepassing van het beginsel hangt namelijk niet af van een 

al dan niet positieve bevestiging van de administratie
479

.  

214. Men zou deze uitspraak van het Hof van Cassatie van 15 februari 2013 op zijn minst 

merkwaardig kunnen noemen. Het Hof blijft in dit arrest ondanks eerdere rechtspraak
480

 en 

rechtspraak van het Europese Hof van Justitie en het EVRM nog steeds vasthouden aan zijn 

strikt legalistische visie. Nog merkwaardiger is deze uitspraak van Cassatie omdat het zich 

hier op het gebied van BTW begeeft, wat een Europese materie is.  

6.2.3. HOF VAN CASSATIE 17 OKTOBER 2013 

215. Het cassatiearrest van 17 oktober 2013 is ongetwijfeld het meest gekend bij mensen die 

de fiscale actualiteit volgen. Het arrest is het eerste en tot nog toe enige cassatiearrest dat 

inzake BTW de volledige contra legem werking van het vertrouwensbeginsel eerbiedigt. Dit 

arrest heeft hierdoor dan ook de nodige media-aandacht gekregen. 

                                                 
475

 Zie supra nr. 10 en nr. 25; P. POPULIER, “Cass. 15 februari 2013”, AFT 2013, afl. 6-7, 50 
476

 Zie supra nr. 135. 
477

 Zie supra nr. 135 en nr. 213. 
478

 D. THIJS, “Voorziening in cassatie bij Cas. 15 februari 2013”, AFT 2013, afl. 6-7, 61 
479

 D. THIJS, “Voorziening in cassatie bij Cas. 15 februari 2013”, AFT 2013, afl. 6-7, 61 
480

 Zie oa Cass. 11 februari 2011 



113 

 

6.2.3.1. KADER, VONNIS IN EERSTE AANLEG EN ARREST VAN HET  HOF 

VAN BEROEP 

216. In 1996 was de VZW Jain Cultural Centre Antwerp gestart met de bouw van een Indiase 

tempel te Wilrijk. Deze tempel wordt gekenmerkt als één van de grootste in zijn soort buiten 

India, en wordt afgewerkt met grote blokken voorgehouwen witte marmer rechtstreeks 

ingevoerd uit India. Net die invoer zorgt voor het probleem waarrond deze rechtspraak is 

ontstaan.  

Bij brief van 4 december 1998 deelde de Directeur-generaal van de administratie namelijk aan 

de VZW mee dat de invoer van de blokken voorgehouwen witte marmer vrijgesteld was van 

douanerechten bij invoer maar tevens van de BTW op basis van artikel 36, 22° van het KB nr. 

7 van 27 december 1992
481

. Van dan af aan werden de marmeren blokken ingevoerd zonder 

douanerechten en BTW te betalen, de vrijstelling werd zelfs via brief verlengd in maart 2001 

en mei 2004. De vrijstelling is echter volkomen illegaal aangezien ze geen steun vindt in de 

wet. Pas in 2006 ontdekte de fiscus het probleem op basis van een dossier dat de sociale 

inspectie had geopend
482

.  

217. Reeds in eerste aanleg
483

 werd geoordeeld dat de administratie geen recht had om de 

misgelopen BTW terug te vorderen. De rechter in eerste aanleg oordeelde in deze zin omdat 

er in hoofde van de VZW een rechtmatig vertrouwen was gecreëerd. Dit omdat zowel de 

eerste brief in 1998 als de twee daaropvolgende brieven die de verlenging van de eerste 

beslissing goedkeurden, werden ondertekend door de Directeur-generaal van de administratie, 

en niet door een plaatselijke ambtenaar. Verder werd verwezen naar de vaste rechtspraak van 

het Hof van Justitie dat zijn eigen invulling geeft aan het vertrouwensbeginsel, en toelaat dat 

het vertrouwensbeginsel primeert op het legaliteitsbeginsel.  

218. Ook het Hof van Beroep te Antwerpen beslechte in zijn arrest van 22 maart 2011 de 

discussie in het voordeel van de VZW. Het Hof van Beroep stelde hierbij “De toepassing van 

de algemene rechtsbeginselen van het recht op rechtszekerheid en van de eerbiediging van het 

gewettigd vertrouwen, kunnen in de regel een afwijking van de wet niet verantwoorden. Op 
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het gebied van de BTW dient evenwel aanvaard te worden dat het vertrouwensbeginsel in 

bepaalde omstandigheden toch gehonoreerd moet worden, zelfs wanneer er sprake is van een 

situatie die strijdig is met de nationale of communautaire wetgeving. Het vertrouwensbeginsel 

moet in dat geval ook in een contra legem situatie gehonoreerd worden, wanneer blijkt dat de 

handelingen van de administratieve instantie bij een ‘voorzichtige en bezonnen’  

marktdeelnemer een redelijk vertrouwen hebben gewekt, en wanneer bovendien blijkt dat dit 

vertrouwen ‘gewettigd’ is, des te meer wanneer de betrokkene redelijkerwijze kon aannemen 

dat de beschikking door een ‘bevoegde instantie’ gegeven is”
484

.Het Hof van Beroep baseerde 

zich naast de brieven ook op het feit dat de vrijstelling 26 keer na elkaar werd toegepast door 

de bevoegde ambtenaar, die alle gegevens kende. Dit heeft volgens het Hof bij de VZW als 

voorzichtig en bezonnen marktdeelnemer een redelijk vertrouwen gewekt dat de vrijstelling 

correct werd toegepast (al bleek die achteraf onjuist). De administratie moet in deze 

omstandigheden het vertrouwensbeginsel in acht nemen, zelfs al werd de vrijstelling van 

BTW onwettig aanvaard. Het kan niet worden aanvaard dat de administratie zomaar terug 

keert in het verleden om de misgelopen BTW terug te vorderen zonder rekening te houden 

met het vertrouwensbeginsel. Het vertrouwen van de belastingplichtige zou dan geschonden 

zijn, alsook zijn recht op rechtszekerheid. Het dwangbevel moet dan ook worden vernietigd 

aldus het Hof
485

. 

6.2.3.2. HOF VAN CASSATIE 

219. Het Hof van Beroep te Antwerpen liet het vertrouwensbeginsel primeren op het 

legaliteitsbeginsel. De administratie gaf echter nog steeds niet toe en bracht de zaak voor het 

Hof van Cassatie.  

In het arrest van 17 oktober 2013 sluit het Hof van Cassatie zich, zonder al te veel woorden, 

aan bij de uitspraak van het Hof van Beroep te Antwerpen. Het arrest van Cassatie focust zich  

vooral op de toepassing van de zevenjarige verjaringstermijn. Het Hof stelt hierbij dat 

wanneer de administratie reeds in bezit was van bewijskrachtige gegevens tijdens de 

driejarige verjaringstermijn, in casu de niet aangifte van in België belastbare handelingen, er 

geen toepassing kan zijn van de verlengde zevenjarige verjaringstermijn
486

. Cassatie stelt dat 

de fiscus de nodige bewijskrachtige gegevens in zijn bezit had om over te gaan tot de juiste 

heffing inzake BTW, maar de fiscus werkte zich door eigen falen tegen. De fiscus stond 
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onterecht een BTW vrijstelling toe en faalde daarbovenop om correct en tijdig een controle uit 

te voeren
487

.  

Dit is een schoolvoorbeeld van het vertrouwensbeginsel in zijn beschermende functie 

tegenover de belastingplichtige. Het vertrouwensbeginsel wordt op de correcte manier 

toegepast en om de correcte reden ingeroepen, namelijk ter vermijding dat de 

belastingplichtige schade lijdt wanneer de fiscus een vergissing begaat. Die schade moet 

beoordeeld worden los van de wettelijke normen. Het is de belastingplichtige die dient 

beschermd te worden
488

. 

220. Ook al spreekt het Hof van Cassatie zich niet uit over de contra legem werking van het 

vertrouwensbeginsel, toch wordt dit arrest toch beschouwd als een sleutelarrest, mede doordat 

het Hof van Cassatie zich impliciet aansluit bij de uitspraak van het Hof van Beroep, en de 

VZW gelijk geeft.  

221. Dit is het voorlopig laatste arrest van het Hof van Cassatie waarin de contra legem 

werking van het vertrouwensbeginsel aan bod kwam. De vraag is echter of er nu werkelijk 

een koerswijziging van een strikt legalistische visie ten opzichte van het vertrouwensbeginsel 

naar een mogelijke contra legem werking van het vertrouwensbeginsel is genomen. In het 

verleden werd al vaker onterecht aangenomen dat deze koerswijziging er eindelijk was, want 

uiteindelijk verviel het Hof steeds weer in zijn strikt legalistische visie
489

.  

222. Een argument tegen een mogelijke koerswijziging is dat er bij dit arrest duidelijk falen 

aanwezig was van de fiscus. Na meerdere bevestigingen, driemaal uitdrukkelijk via brief en 

26 keer impliciet door de vrijstelling toe te passen, kon Cassatie moeilijk anders dan 

aannemen dat er een rechtmatig vertrouwen was gewekt in hoofde van de belastingplichtige. 

Ook in het Cassatiearrest van 11 februari 2011
490

 was het zo dat de fiscus stelselmatig 

verkeerdelijk besliste en dus opnieuw kon er van Cassatie moeilijk anders verwacht worden 

dan dat het aannam dat er een rechtmatig vertrouwen werd gewekt.  

223. Daarnaast biedt het arrest van 15 februari 2013 mogelijk de beste illustratie. Hoewel het 

zowel in de rechtsleer als in Europese rechtspraak wordt afgewezen stelt Cassatie een 

aanvullende voorwaarde voor de contra legem werking van het vertrouwensbeginsel. Dit 
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beginsel kan volgens Cassatie enkel geëerbiedigd worden mits enige positieve bevestiging 

van de wetgever. Het loutere feit dat de fiscus een bepaalde gedragsregel van een 

belastingplichtige impliciet goedkeurt wekt volgens Cassatie niet het rechtmatig vertrouwen 

waarop het vertrouwensbeginsel kan steunen. En hoewel er voor de toepassing van de contra 

legem werking van het vertrouwensbeginsel in cassatierechtspraak naar Europese rechtspraak 

verwezen wordt, en Cassatie dus het standpunt van het Europese Hof van Justitie niet 

miskend, blijft het toch eerder zijn eigen weg kiezen wat de toepassing van het 

vertrouwensbeginsel betreft. Of er dus in de toekomst een matiging zal zijn in de streng 

legalistische visie valt o.i. te betwijfelen. 

6.2.4. HOVEN VAN BEROEP 

224. Naast de eerder beperkte rechtspraak
491

 in Cassatie over BTW en het 

vertrouwensbeginsel (drie arresten in de periode 2010-2013), is er een substantiële 

hoeveelheid aan rechtspraak van het Hof van Beroep terug te vinden. Terwijl we uit 

bovenstaande analyse kunnen stellen dat Cassatie eerder de kerk in het midden houdt
492

, 

lijken de Hoven van Beroep een voorkeur te tonen voor de legalistische visie. Uit de 31 

arresten waarin het vertrouwensbeginsel als grief werd opgeworpen, zijn er slechts drie 

waarin het beroep op het vertrouwensbeginsel als gegrond werd beschouwd. Zo wordt tot een 

succesratio van 9,7% gekomen van grieven gebaseerd op het vertrouwensbeginsel inzake 

BTW.  

6.2.4.1 ANALYSE ARRESTEN 

225. Hierna maken we een studie van enkele van deze arresten, zowel waarin het 

vertrouwensbeginsel als gegrond middel werd beschouwd als diegene waar het 

vertrouwensbeginsel als ongegrond middel werd beschouwd. Op basis van deze analyse 

bouwen we een conclusie op, stellen we samenvattend wat het standpunt van de Hoven van 

Beroep is, en hoe het al dan niet is veranderd na de recente rechtspraak van het Hof van 

Justitie en het EVRM.  
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6.2.4.1.1.GEGROND BEROEP OP VERTROUWENSBEGINSEL 

226. Een eerste arrest is er één van het Hof van Beroep te Brussel van 9 juni 2010. Het arrest 

handelt over een  BTW-belastingplichtige die toepassing wil maken van het verlaagd BTW-

tarief van 6% voor bepaalde werken in onroerende staat. De BTW-belastingplichtige plaats 

zonneweringen die geheel geïntegreerd worden in de woningen. De administratie vorderde 

echter voor de periode 1998 tot 2000 verschuldigde BTW, omdat zij meende dat het toe te 

passen percentage 21% was
493

.  

Het arrest lijstte drie punten op waarover de partijen verschilden van mening. Eén van deze 

punten luidde als volgt “de partijen verschilden van mening over de vraag of het 

vertrouwensbeginsel meebrengt dat op de toepassing van eerder niet betwiste tarieven niet 

terug gekomen wordt”
494

. Hierop antwoordt de rechter bevestigend, het vertrouwensbeginsel 

brengt inderdaad met zich mee dat op de toepassing van eerder niet betwiste tarieven niet 

terug gekomen wordt. De rechter oordeelde echter ook doordat de zonnewering in zijn geheel 

wordt geïntegreerd in de woning, dit altijd onder het BTW-tarief van 6% valt. Uit dit arrest 

kunnen we dus nog niet al te veel conclusies trekken omdat er geen echte toepassing te vinden 

is van de problematiek van het vertrouwensbeginsel tegen het legaliteitsbeginsel dit omdat de 

belastingplichtige in overeenstemming met de wet handelde
495

. 

227. In een volgende zaak van 16 juni 2011, eveneens behandeld door het Hof van beroep te 

Brussel, komt de verhouding legaliteits- versus vertrouwens en rechtszekerheidsbeginsel wel 

tot uiting. Het betreft hier een VZW die tot doel had de kwaliteit van het onderwijs te 

verhogen. Zij verkocht hiertoe softwarepakketen aan scholen en leerkrachten. Vanaf het 

tweede jaar na aankoop moeten de scholen en leerkrachten extra betalen voor ondersteuning 

bij het softwarepakket voor een vast bedrag per jaar, zijnde ook het lidmaatschap van de 

VZW. Hiermee kopen de leden dus het recht om beroep te doen op de diensten van de VZW. 

De VZW hief op deze lidgelden sinds zijn bestaan geen BTW. Echter na een controle werd 

door de administratie voor de periode 2002-2003 een dwangbevel uitgevaardigd omtrent 

verschuldigde BTW. De administratie oordeelde namelijk dat de geleverde diensten als 
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diensten in de zin van artikel 18 § 1 Wetboek BTW
496

 moeten worden beschouwd en er aldus 

BTW verschuldigd was op de ledenbijdragen
497

.  

De administratie voert aan dat ondanks het feit dat er nooit een bemerking is gemaakt over de 

werkwijze van de VZW, “… het recht op rechtszekerheid van de belastingplichtige niet kan 

worden ingeroepen tegen uitdrukkelijke wetsbepalingen in”
498

. De VZW verzette zich tegen 

de administratie en werd hierin gevolgd door de rechter. De VZW stelt dat zij sinds haar 

oprichting in 1993 nooit BTW aanrekende op haar lidgelden, zonder enige bemerking van de 

administratie, waardoor een gerechtvaardigde verwachting werd gecreëerd ten opzichte van 

de VZW, die er zich tegen verzet dat de BTW op lidgelden wordt ingevorderd voor het 

verleden. De VZW beroept zich hier dus met succes op het vertrouwensbeginsel
499

.  

228. Het opmerkelijke bij deze zaak zijn de gelijkenissen met het cassatiearrest van 15 

februari 2013
500

. Daar krijgen we een soortgelijke zaak van een VZW die gedurende meerdere 

jaren BTW vorderde op ledenbijdragen en daar niet toe gerechtigd was volgens de 

administratie. Daar waar Cassatie oordeelde dat het legaliteitsbeginsel voorrang kende op het 

vertrouwensbeginsel en de VZW in kwestie werd veroordeeld om de ten onrechte afgetrokken 

BTW wel degelijk terug te betalen, gaat hier het Hof van Beroep in het voordeel van de VZW 

beslissen zodat het dwangbevel wordt vernietigd.  

229. In het arrest van 17 april 2013 van het Hof van Beroep te Brussel gaat de appellante, die 

als vennootschap meerdere bestuursmandaten in verschillende vennootschappen uitoefent en 

die daarnaast ook consultancy activiteiten uitoefent, in tegen het dwangbevel van de 

administratie uitgevaardigd in 2007. De vennootschap in kwestie kreeg voor het uitoefenen 

van haar bestuursmandaten geen vaste maandelijkse vergoeding maar wel een deelname in de 

winst (tantième) van de verschillende vennootschappen bij afsluiten van het boekjaar. 

Aangezien de vennootschap ook consultancy activiteiten uitoefent, is ze volgens de 

administratie gehouden de aftrek van de BTW te beperken naar gelang een algemeen 

verhoudingsgetal, mede omdat de administratie ook het uitoefenen van haar bestuursmandaat 

niet als een handeling aanschouwde in de zin van artikel 4 § 1 Wetboek BTW
501

. De 
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administratie was van mening dat de vennootschap moest aangemerkt worden als een 

gemengde belastingplichtige. Op basis van een parlementaire vraag
502

 meende de bestuurster 

daarentegen dat ze geen gemengde belastingplichtige was, maar een gedeeltelijk 

belastingplichtige en heeft ze daarom het verhoudingsgetal nooit toegepast. Ze splitste het 

recht op aftrek dus op, op basis van de activiteit die ze uitoefende, met geen recht op aftrek 

voor haar bestuursmandaten en wel recht op aftrek voor haar consultancy activiteiten. 

Daarnaast had de vennootschap reeds een grondige controle gehad van de administratie voor 

de jaren 2004 en 2005 en werd er door de administratie steeds aanvaard dat ze geen BTW 

aanrekende op haar verkregen tantièmes en ze handelde in de hoedanigheid van een 

gedeeltelijk belastingplichtige
503

. 

De rechter oordeelde dat de Belgische Staat, door diverse standpunten betreffende de 

afwezigheid van de hoedanigheid van de BTW belastingplichtig voor een bestuurder van een 

vennootschap en door een goedkeuring van de administratie na grondige controle, het 

vertrouwen heeft gewekt dat zij niet aan de BTW zijn onderworpen en zij aangemerkt kon 

worden als gedeeltelijk belastingplichtige. De vennootschap in kwestie kon er dus terecht 

voor opteren haar bestuurdersactiviteiten en de ervoor verkregen vergoedingen niet met BTW 

te factureren
504

. 

230. Uit de drie arresten waarin er gegrond beroep werd gedaan op het vertrouwensbeginsel 

zijn er twee waarin uitdrukkelijk de contra legem werking van het vertrouwensbeginsel aan 

bod komt. Namelijk in het arrest van 16 juni 2011 van het Hof van Beroep te Brussel en het 

arrest van 17 april 2013 eveneens van het Hof van Beroep te Brussel. In beide arresten zien 

we dezelfde tendens ontstaan. In beide gevallen kan het Hof van Beroep moeilijk anders dan 

het vertrouwensbeginsel te laten primeren op het legaliteitsbeginsel, omdat de administratie in 

beide arresten na meerdere controles nooit problemen had gemaakt over de BTW Aftrek. Zo 

kon de rechter in het arrest van 9 juni 2010 van het Hof van Beroep te Brussel niet anders 

oordelen dan dat er een rechtmatig vertrouwen was gewekt bij de belastingplichtige omdat de 

fiscus sinds de oprichting van de VZW nooit een probleem had gemaakt van het feit dat zij 

geen BTW aanrekende op haar ledenbijdragen. Ook in het arrest van 17 april 2013 had de 

fiscus na een grondige controle de werking van de belastingplichtige goedgekeurd, het feit dat 
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de fiscus twee jaar na die controle daarop terug kwam schendt volgens het Hof het 

vertrouwensbeginsel.  

231. Daarnaast is er nog het arrest van 9 juni 2011 van het Hof van Beroep te Brussel. Hoewel 

er expliciet wordt geoordeeld dat het vertrouwensbeginsel met zich meebrengt dat op de 

toepassing van eerder niet betwiste tarieven niet terug gekomen kan worden, en dus een 

positieve bevestiging wordt gegeven van de contra legem werking van het 

vertrouwensbeginsel, heeft dit niet echt een invloed op de uitspraak van het Hof, mede omdat 

er in casu geen schending van de wet was.  

6.2.4.1.2.ONGEGROND BEROEP OP VERTROUWENSBEGINSEL 

232. De Hoven van Beroep brengen in een aantal zaken het ontbreken van een grondige 

controle als argument tot het verwerpen van het vertrouwensbeginsel naar voor. Het Hof 

oordeelt dat zonder een grondige controle, de fiscus geen rechtmatige verwachtingen kan  

doen ontstaan in hoofde van de belastingplichtige. Ook wanneer er eerst een akkoord werd 

gesloten met de administratie, kan er volgens het Hof terug gekomen worden op dit akkoord 

wanneer dit akkoord in strijd is met de wet. Hiermee wordt niet alleen bedoeld de fiscale wet 

maar tevens de boekhoudwet. Bij wijze van illustratie bespreken we enkele van deze arresten 

waarin de Hoven deze redenering volgen. 

233. In het arrest van 7 juni 2011 stelt het Hof van Beroep te Gent dat de goedkeuring van de 

uitbetaling van een BTW-tegoed, op grond van een loutere inzage van de facturen door de 

administratie, niet voldoende is voor de belastingplichtige om een vertrouwen op te bouwen. 

De belastingplichtige moest volgens het Hof beseffen dat de betreffende ambtenaar niet ten 

volle met kennis van zaken oordeelde, mede omdat het een summiere controle betrof over een 

kort tijdsbestek
505

.  

234. Ook in het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 21 februari 2012 stelt het 

Hof dat een belastingplichtige enkel mag vertrouwen op de gevolgde gedragslijn van de 

administratie bij eerdere controles, wanneer deze gedragslijn is opgesteld overeenkomstig de 

wettelijke bepalingen. Het recht op rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel zullen dan 

enkel miskend worden wanneer er een rechtmatig vertrouwen bestond waarop de 

belastingplichtige zich kon baseren
506

. Hierbij verwijst het Hof naar cassatierechtspraak van 
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11 februari 2011
507

, waarbij de belastingplichtige een aanschrijving van de administratie 

verkeerdelijk interpreteert.  Het Hof van Cassatie oordeelde daar echter dat de aanschrijving 

conform de wettelijke regels was en dat de belastingplichtige er zich rechtmatig mocht op 

vertrouwen, ook al was zijn interpretatie van de gedragslijn niet diegene die de administratie 

voor ogen had. 

235. Aansluitend is er nog het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 14 mei 2013. 

Daarin zet het Hof zijn standpunt ten opzichte van de contra legem werking van het 

vertrouwensbeginsel duidelijk uiteen. Hiervoor baseert het zich op het arrest van het Hof van 

Beroep te Antwerpen van 22 maart 2011
508

. Het luidt als volgt “De toepassing van de 

algemene rechtsbeginselen van het recht op rechtszekerheid en van de eerbiediging van het 

gewettigd vertrouwen, kunnen in de regel een afwijking van de wet niet verantwoorden. Op 

het gebied van de BTW dient evenwel aanvaard te worden dat het vertrouwensbeginsel in 

bepaalde omstandigheden toch gehonoreerd moet worden, zelfs wanneer er sprake is van een 

situatie die strijdig is met de nationale of communautaire wetgeving. Het vertrouwensbeginsel 

moet in dat geval ook in een contra legem situatie gehonoreerd worden, wanneer blijkt dat de 

handelingen van de administratieve instantie bij een ‘voorzichtige en bezonnen’  

marktdeelnemer een redelijk vertrouwen hebben gewekt, en wanneer bovendien blijkt dat dit 

vertrouwen ‘gewettigd’ is, des te meer wanneer de betrokkene redelijkerwijze kon aannemen 

dat de beschikking door een ‘bevoegde instantie’ gegeven is”
509

. Bovenstaande uiteenzetting 

van het standpunt van het Hof doet de hoop van de kracht van het vertrouwensbeginsel in 

contra legem situaties weer opleven. Helaas is niets minder waar, ook in dit arrest oordeelt het 

Hof dat het vertrouwen bij de belastingplichtige gebaseerd was op een gedeeltelijke controle 

en dus daaruit geen rechtmatig gewekt vertrouwen werd gecreëerd ten opzichte van de 

belastingplichtige. Mede omdat er geen uitdrukkelijke akkoorden werden afgesloten met 

betrekking tot de materie
510

.  

236. Zoals besproken
511

, vinden we ook arresten waarbij de administratie terug komt op een 

eerder gesloten akkoord, zoals in het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 18 

december 2010 waarbij de administratie volgens het Hof rechtmatig terug komt op een eerder 

gesloten akkoord. Het eerste akkoord werd gesloten na een controle bij wijze van steekproef, 
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lees geen grondige controle. De belastingplichtige moest volgens de administratie beseffen 

dat deze eerder oppervlakkige controle geen aanleiding gaf om te geloven dat het gesloten 

akkoord niet kon gewijzigd worden in geval van een grondige controle. Bij deze grondige 

controle kwamen nieuwe feiten aan het licht waardoor het eerder gesloten akkoord als nietig 

kon worden beschouwd, aldus het Hof
512

. 

237. Daarnaast is er het arrest van 20 december 2011 van het Hof van Beroep te Gent waarin 

de rechter oordeelt dat renovatiewerken aan een gebouw met particuliere eindbestemming 

toch onder het 21% tarief vallen, nadat een brief werd opgesteld waarin overeen werd 

gekomen dat het tarief voor de renovatiewerken slechts 6% zou zijn. Ook hier werd het 

vertrouwensbeginsel, volgens het Hof, niet geschonden omdat aan de brief waarin de 

toestemming voor het verlaagde BTW-tarief werd gegeven, geen controle vooraf ging. Pas 

twee jaar later werd bij een BTW controle geoordeeld dat het eerder om nieuwbouwwerken 

ging in plaats van renovatiewerken en keerde de administratie dus terug op haar standpunt 

waarin hij de BTW-plichtige het verlaagde tarief toestond. Het Hof stelde hierbij dat “alleen 

reeds uit het feit dat de mogelijkheid bestaat dat het BTW-tarief hoger zou zijn dan 6% maakt 

dat er geen vaste gedragsregel bestaat waarop de belastingplichtige kon vertrouwen”
513

. 

Ondanks een duidelijk akkoord volgt het Hof de administratie en zijn beslissing om zijn 

eerder ingenomen standpunt de rug toe te keren louter vanwege het feit dat ‘de mogelijkheid 

bestaat dat het BTW-tarief hoger zou zijn’
514

. Dit lijkt op een sterk legalistisch standpunt van 

het Hof. Hierbij trekken we de vergelijking met het arrest van Hof van Cassatie van 17 

november 2013, waar brieven van de administratie wel als voldoende werden beschouwd met 

het oog op het wekken van een rechtmatig vertrouwen. Enig verschilpunt is dat het bij het 

cassatiearrest een langere tijdsperiode betrof en dat de brieven met de positieve bevestiging 

van de BTW vrijstelling werden ondertekend door de Directeur-generaal en niet door een 

lokale BTW-ambtenaar.  

238. Tot slot stelt Het Hof van Antwerpen in zijn arrest van 7 september 2010: “het recht op 

rechtszekerheid houdt aldus niet in dat de belastingplichtige die met de administratie een 

akkoord heeft gesloten over een onwettige regeling, van de administratie de toepassing van 

dat akkoord kan eisen, daar dat akkoord te zijnen aanzien geen gerechtvaardigde 
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verwachtingen kon wekken”
515

. Hierbij steunt het Hof zich op verschillende cassatiearresten 

onder andere het arrest van 20 november 2006
516

. Het Hof stelt verder ook dat het recht op 

rechtszekerheid geen onbeperkt recht is en onder omstandigheden moet wijken voor het 

legaliteitsbeginsel dat de rechtszekerheid en gelijkheid verzekert ten bate van alle 

belastingplichtigen. Dit ondersteunt de legalistische visie die in strijd is met de visie van het 

Hof van Justitie
517

. 

Naast het verwerpen van het akkoord en het daarop gebouwde vertrouwen op basis van het 

feit dat het akkoord in is strijd met de fiscale wet
518

, zijn er ook arresten waarbij het beroep op 

een akkoord of het gewekte vertrouwen als ongegrond wordt bestempeld op basis van een 

oncontroleerbare boekhouding. Hier is het akkoord ook in strijd met de wet, zijnde de 

boekhoudwet.  

239. In het arrest van 1 juni 2010 van het Hof van Beroep te Gent oordeelde het Hof dat de 

BTW-administratie het recht heeft de boekhouding te verwerpen wegens oncontroleerbaar en 

derhalve niet bewijskrachtig. De BTW-administratie heeft aansluitend bij het verwerpen van 

de boekhouding het recht om de omzet te herberekenen op basis van forfaits. Het feit dat de 

boekhouding eerder werd aanvaard door de administratie en er bij een later proces verbaal de 

boekhouding retroactief werd verworpen, maakt volgens het Hof geen schending van het 

vertrouwensbeginsel
519

.  

240. Ook in zijn arrest van 6 september 2011 oordeelde het Hof van Antwerpen: “de burger 

kan evenwel niet verwachten dat het bestuur tegen de wettelijk regels in, over de jaren heen 

een onregelmatige boekhouding als bewijskrachtig zou blijven beschouwen”
520

, een schending 

van de boekhoudwet maakt dat het vertrouwensbeginsel niet kan worden ingeroepen. De 

contra legem werking van het vertrouwensbeginsel wordt hier dus ook miskend.   

Het is dus veeleer een discussie wat onder ‘rechtmatig gewekt vertrouwen’ wordt beschouwd 

om te oordelen of er al dan niet toepassing is van het vertrouwensbeginsel in een contra legem 

situatie. Het Hof stelt zich open voor deze toepassing van het beginsel maar enkel in situaties 

waarbij er een duidelijk rechtmatig gewekt vertrouwen is. Dit soort vertrouwen lijkt echter 
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een zeer eng toepassingsgebied te bekleden, bovenstaande rechtspraak ziet het vertrouwen 

meestal buiten het toepassingsgebied vallen.  

6.2.5. CONCLUSIE 

241. Inzake BTW zou men verwachten dat het vertrouwensbeginsel een meer erkende status 

kent, omdat BTW een Europese aangelegenheid is, en het Europeesrechtelijk wel degelijk een 

hoge status geniet. Echter is niks minder waar, we zien zowel in rechtspraak van het Hof van 

Cassatie als de Hoven van Beroep dat de contra legem werking van het vertrouwensbeginsel 

in Belgische rechtspraak moeilijk het zonlicht ziet. Er zijn een aantal hoopgevende zaken 

zoals de Cassatiearresten van 11 februari 2011
521

 en (deels) 17 oktober 2013
522

, en een 

handvol arresten van het Hof van Beroep, maar daar houdt het ook op. In deze arresten 

primeert het vertrouwensbeginsel op het legaliteitsbeginsel mits uitdrukkelijk falen van de 

fiscus. Zijnde het uitdrukkelijk geven van een positieve bevestiging omtrent een regeling die 

eigenlijk tegen de wet in gaat, we zien daarnaast ook dat de contra legem werking enkel wordt 

aanvaard wanneer het falen van de fiscus een ruime tijdsperiode omvat en meerdere malen 

plaatsvond. Hierbij moeten we nog nuanceren dat het cassatiearrest van 17 oktober 2013 zich 

niet rechtstreeks uitspreekt over de verhouding vertrouwensbeginsel-legaliteitsbeginsel.  

242. Hoewel we zien dat in onderzochte periode 2010-2013 het merendeel van de 

cassatierechtspraak (twee van de drie)
523

 de werking van het vertrouwensbeginsel eerbiedigde, 

staat daar tegenover een resem rechtspraak van de Hoven van Beroep die het tegendeel tonen. 

Ook het feit dat er amper wordt verder geprocedeerd na Beroep in Cassatie toont aan dat er bij 

de burger een zekere gelatenheid hangt over het feit dat Cassatie wellicht niet zal ingaan tegen 

een uitspraak van het Hof van Beroep omtrent de werking van het vertrouwensbeginsel. Dit 

heeft vermoedelijk te maken met de indruk die wordt gewekt in de cassatierechtspraak dat 

men een sterke zaak moet hebben alvorens in het voordeel van de belastingplichtige wordt 

beslist. In beide cassatiearresten waarin het Hof oordeelde in het voordeel van de 

belastingplichtige, was het de fiscus die verder procedeerde. Echter kon Cassatie in die 

arresten bijna niets anders dan de belastingplichtige volgen doordat de fiscus meerdere jaren 

in de fout was gegaan. In het ene cassatiearrest van 15 februari 2013 waar de 
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belastingplichtige de zaak voor Cassatie bracht, sloot Cassatie zich zonder al te veel twijfel 

aan bij de uitspraak van het Hof van Beroep.  

243. Er lijkt enkel kans op slagen voor het vertrouwensbeginsel in Belgische rechtspraak 

inzake BTW, wanneer er sprake is van een duidelijk gewekt vertrouwen. Dit rechtmatig 

gewekt vertrouwen wordt volgens Cassatie mede als door het Hof van Beroep enkel 

verkregen mits een positieve bevestiging van de fiscus. Hoewel de rechtsleer zich hier meer 

en meer lijkt tegen af te zetten, mede ten gevolge van de rechtspraak van het Europese Hof 

van Justitie, blijven het Hof van Cassatie en de Hoven van Beroep grotendeels vasthouden aan 

een eerder streng legalistische visie.  

Hoewel overal verwacht en geschreven wordt dat Cassatie wellicht meer zal toegroeien naar 

de visie van het Hof van Justitie, en deze visie tevens niet miskend, lijkt er in de praktijk 

inzake BTW nog maar weinig ondersteuning voor te vinden.  

244. Een ander iets waar we graag nog eens zouden op wijzen en iets wat in de praktijk vaak 

uit het oog wordt verloren is de financiële neutraliteitsvereiste van de BTW. In eerdere 

rechtsleer werd al vermeld dat het vertrouwensbeginsel altijd zou moeten spelen om de 

neutraliteit van de BTW te waarborgen. De BTW zelf mag geen financiële last zijn. Wanneer 

de fiscus met terugwerkende kracht de BTW zou terugvorderen of een hoger tarief zou 

aanrekenen dan krijgt de belastingplichtige niet meer de kans om dit door te rekenen aan zijn 

afnemers en wordt de neutraliteit van de BTW in hoofde van de belastingplichtige 

aangetast
524

. Dit is iets wat de rechtspraak steeds meer uit het oog dreigt te verliezen..  
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7. CONCLUSIE 

245. Uit het kaderen van het vertrouwensbeginsel in de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur en het bespreken van de evolutie van dit beginsel tot en met 2010 werd uiteindelijk 

één onderzoeksvraag afgeleid: is de Europese invloed merkbaar op de rechtspraak van het Hof 

van Cassatie en de Hoven van Beroep inzake het vertrouwensbeginsel en is die invloed al dan 

niet verschillend voor inkomstenbelastingen en BTW? 

246. De nationale rechtspraak bleek er namelijk een voornamelijk legalistische visie op het 

vertrouwensbeginsel op na te houden. De rechtsleer concludeerde dat het vertrouwensbeginsel 

in contra legem situaties wellicht definitief ten grave gedragen was na een analyse van de 

rechtspraak tot en met 2009. Het legaliteitsbeginsel kreeg steeds voorrang op het 

vertrouwensbeginsel tenzij in een aantal feitenkwesties.  

247. Het vertrouwensbeginsel kent naast een invulling op het  nationaal niveau echter ook een 

invulling op Europeesrechtelijk niveau. Deze invulling wordt gegeven door het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens en rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. De 

rechtspraak die het EVRM inriep m.b.t. het vertrouwensbeginsel is eerder schaars. Het Hof 

van Justitie laat het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel primeren op het 

legaliteitsbeginsel, maar hangt daar drie voorwaarden aan vast. Primo moet er een redelijk 

vertrouwen zijn gewekt, secundo moet dit vertrouwen gewettigd zijn en tertio kan men het 

beginsel enkel inroepen wanneer de belastingplichtige te goeder trouw handelt.  

De invulling die het Hof van Cassatie geeft aan het vertrouwensbeginsel is dus in strijd met de 

invulling van het Europese Hof van Justitie. Gezien de prioriteit van het Hof van Justitie op 

het Hof van Cassatie werd in de rechtsleer verwacht dat het Hof van Cassatie haar visie zou 

aanpassen.  

248. Om te toetsen of de nationale visie op het vertrouwensbeginsel zich daadwerkelijk 

aanpast aan de Europese visie, werd enerzijds een stand van zaken gegeven van de recente 

rechtspraak van het Hof van Cassatie en de Hoven van Beroep betreffende het 

vertrouwensbeginsel in de inkomstenbelastingen en anderzijds op BTW gebied. Daarna werd 

getoetst in hoeverre die huidige stand van zaken op nationaal gebied tegemoetkomt aan de 

Europese visie op het vertrouwensbeginsel.  
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249. De cassatierechtspraak inzake inkomstenbelasting beperkte zich tot één enkel arrest. Dit 

weigert opnieuw een contra legem toepassing van het vertrouwensbeginsel maar voegt verder 

weinig toe aan de eerder besproken cassatierechtspraak. Het Hof van Cassatie acht het middel 

ongegrond omdat “het feitelijke grondslag mist” en spreekt zich dus niet uit over de vraag of 

het Hof van Beroep een juridisch correcte uitspraak heeft gedaan over het 

vertrouwensbeginsel.  

250. De Hoven van Beroep lijken een stapsgewijze, opbouwende redering te volgen om te 

toetsen of het vertrouwensbeginsel al dan niet toepassing kan vinden. Eerst moet er sprake 

zijn van een akkoord, expliciet of stilzwijgend. In het laatste geval kan dit bewezen worden 

door het aantonen van grondige controles. Vervolgens moet het in de eerste stap bewezen 

akkoord betrekking hebben op feitenkwesties om de toepassing ervan te kunnen afdwingen. 

Ten slotte stelt de vraag zich nog of op een dergelijk akkoord al dan niet retroactief kan 

teruggekomen worden. Op deze laatste vraag kon geen sluitend antwoord worden afgeleid.  

Bovenstaande redenering om toepassing van het vertrouwensbeginsel inzake 

inkomstenbelastingen af te dwingen lijkt geen voor de hand liggende opdracht te zijn voor 

belastingplichtigen. In de 46 onderzochte arresten van de Hoven van Beroep in de periode 

2010-2013, werd een beroep op het vertrouwensbeginsel slecht drie keer gegrond geacht.  

251. Waar staat deze rechtspraak van de Hoven van Beroep nu echter in verhouding tot de 

eerder besproken rechtspraak van het Hof van Cassatie? Bij de analyse van de 

cassatierechtspraak tot 2010 werd geconcludeerd dat het vertrouwensbeginsel contra legem 

wellicht definitief ten grave gedragen was. Er werd echter toch nog enige hoop uitgesproken 

door te stellen dat er ook een alternatieve benadering was voor bijvoorbeeld de Hoven van 

Beroep die zich minder legalistisch opstelden. Ook deze benadering lijkt echter geen 

toepassing meer te vinden aangezien de Hoven van Beroep zich meer en meer lijken aan te 

sluiten bij de legalistische rechtspraak van het Hof van Cassatie. Meermaals wordt 

bijvoorbeeld het cassatiearrest van 3 november 2000 geciteerd met de bewoording dat het 

recht op rechtszekerheid geen onbeperkt recht is 
525

.  

De beperking tot feitenkwesties door de Hoven van Beroep en de afwijzing van het 

vertrouwensbeginsel contra legem door Cassatie bevestigt nu wellicht dat het 
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vertrouwensbeginsel in de huidige stand van de rechtspraak  niet contra legem wordt 

toegepast inzake inkomstenbelasting. 

252. Inzake BTW zou men daarentegen verwachten dat het vertrouwensbeginsel een meer 

erkende status kent, omdat BTW een Europese aangelegenheid is en het vertrouwensbeginsel 

Europeesrechtelijk wel degelijk een  hoge status geniet. We zien echter zowel in rechtspraak 

van het Hof van Cassatie als de Hoven van Beroep dat de contra legem werking van het 

vertrouwensbeginsel in Belgische rechtspraak genuanceerd moet worden. Er zijn een aantal 

hoopgevende zaken zoals de Cassatiearresten van 11 februari 2011 en 17 november 2013 en 

een handvol arresten van de Hoven van Beroep. In deze arresten primeert het 

vertrouwensbeginsel op het legaliteitsbeginsel mits uitdrukkelijk falen van de fiscus, zijnde 

het uitdrukkelijk geven van een positieve bevestiging  voor een regeling die eigenlijk tegen de 

wet in gaat. We zien daarnaast ook dat de contra legem  werking enkel wordt gerespecteerd 

wanneer dit falen van de fiscus een ruime tijdsperiode omvat en meerdere malen plaatsvond. 

Daartegenover staat een resem rechtspraak van de Hoven van Beroep die het beroep op het 

vertrouwensbeginsel afwijst. In de 31 onderzochte arresten van de Hoven van Beroep inzake 

BTW werd een beroep op het vertrouwensbeginsel slechte drie keer gegrond geacht.  

Er lijkt enkel kans op slagen voor het vertrouwensbeginsel in Belgische rechtspraak inzake 

BTW, wanneer er sprake is van een duidelijk gewekt vertrouwen. Dit rechtmatig gewekt 

vertrouwen wordt zowel volgens Cassatie als het Hof van Beroep enkel verkregen mits een 

positieve bevestiging van de fiscus. Hoewel de rechtsleer zich hier meer en meer lijkt tegen af 

te zetten, mede door rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, blijven het Hof van 

Cassatie en de Hoven van Beroep grotendeels vasthouden aan een eerder streng legalistische 

visie.  

253. Tenslotte kan nu de vraag ‘is de Europese invloed merkbaar op de rechtspraak van het 

Hof van Cassatie en de Hoven van Beroep inzake het vertrouwensbeginsel en is die invloed al 

dan niet verschillend voor inkomstenbelastingen en BTW?’ beantwoord worden.  

Inzake inkomstenbelastingen lijkt de invloed van de Europese rechtspraak onbestaande. 

Nergens wordt expliciet verwezen naar Europese rechtspraak en de nationale rechtspraak 

heeft zich sinds 2010 zo mogelijk nog legalistischer opgesteld. In het beste geval moet na het 

aantonen van grondige controles een rechtmatig vertrouwen geëerbiedigd worden in 

feitenkwesties. In geen enkel van de 46 arresten van de Hoven van Beroep of in Cassatie in de 

periode 2010 – 2013 werd het vertrouwensbeginsel contra legem toegepast.  
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Inzake BTW is er meer kans op slagen. Echter zijn er strenge voorwaarden te voldoen voordat 

de belastingplichtige zich kan baseren op een rechtmatig vertrouwen. Zo is vereist dat er 

sprake is van falen door de fiscus, zijnde het uitdrukkelijk geven van een positieve 

bevestiging omtrent een regeling die eigenlijk tegen de wet in gaat en dit gedurende meerdere 

jaren. Het toestaan van een onterechte vrijstelling over meerdere jaren is hiervan het 

schoolvoorbeeld. De werking van het vertrouwensbeginsel contra legem is dus wel mogelijk 

inzake BTW, al beperkt dit zich tot zaken waarbij de werking nog amper te miskennen valt.  

De Europese invloed is dus inzake BTW meer aanwezig dan inzake inkomstenbelasting. Deze 

invloed werkt echter niet volledig door, omdat de nationale rechters strengere voorwaarden 

opleggen aan het al dan niet aanwezig zijn van een rechtmatig vertrouwen.  

254. De stelling van RUSSCHAERT en VAN SANT
526

 dat het legaliteitsbeginsel primeert op 

het vertrouwensbeginsel op vlak van de inkomstenbelastingen maar dat die primauteit niet zo 

is inzake BTW waar lidstaten het vertrouwensbeginsel moeten eerbiedigen, zelfs indien de 

wet overtreden wordt, lijkt  de waarheid het best te benaderen. Inzake inkomstenbelasting 

wordt de contra legem toepassing van het vertrouwensbeginsel de facto uitgesloten terwijl 

inzake BTW, mits aan strenge voor waarden voldaan,  zelfs een contra legem gewekt 

vertrouwen geëerbiedigd moet worden.  
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