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INLEIDING 

“Dans ce choix (de la voix la moins imposée), je ne vois rien d’autre que la liberté 

laissée aux citoyens par la loi civile et par la Constitution de faire tout ce qui n’est pas 

défendu. Et il n’est sûrement pas interdit d’éviter de se placer dans les conditions 

d’exigibilité d’un impôt. Le désir d’échapper à l’impôt est normal. On n’imagine même 

guère que le contribuable ait une attitude différente. Que penserait-on de celui qui, 

poursuivant un but économique quelconque, commencerait par se demander 

comment il doit s ’y prendre pour rendre exigible le plus gros impôt possible? N’est-il 

pas naturel qu’il se pose la question inverse? Et en le faisant, ne se conduira-t-il pas en 

bon père de famille, dans le sens latin du terme, c’est-à-dire comme un home diligent 

et soigneux?1” 

Bovenstaande quote maakt al snel duidelijk dat het recht (of is het de plicht?) om als 

belastingplichtige te kiezen voor de minst belaste weg een belangrijk gegeven is in het 

Belgisch fiscaal recht. Belastingplichtigen maken ijverig gebruik van deze keuzemogelijkheid 

om op legale wijze hun belastingdruk te verlagen, of zelfs helemaal aan de belastingheffing 

te ontsnappen.  

Het mag niet verbazen dat de administratie en de wetgever de vrije keuze van de minst 

belaste weg liever begrenst zien. De administratie heeft doorheen de geschiedenis van de 

jaren 50 tot nu meermaals geprobeerd om deze doelstelling te bereiken. In het kielzog van 

de administratie, heeft uiteindelijk ook de wetgever met de invoering van de (oude) 

antimisbruikbepalingen een poging ondernomen om de keuze van de minst belaste weg te 

beperken. Sommige auteurs zijn van mening dat de wetgever hiermee de leer van de 

wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht heeft geïntroduceerd2. Deze 

antimisbruikbepalingen werden recent vervangen door efficiëntere antimisbruikbepalingen. 

                                                      
1
 V. GOTHOT, “La fraude fiscale”, Problèmes fiscaux d’aujourd’hui, Collection scientifique de l’Ecole  

supérieure des sciences fiscales, 1963, nr. 2, 87. 
2
 S. VAN CROMBRUGGE, “De invoering van het leerstuk van fraus legis of wetsontduiking in het fiscaal recht”, 

T.R.V. 1993, p. 271; P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken of de keuze van de minst belaste weg op het vlak 
van de inkomstenbelastingen na de wet van 22 juli 1993. Een commentaar op art. 344 § 1 WIB 1992, Gent, Mys 
& Breesch, 1994, p. 45-55; P. FAES, De grondwettigheid van de algemene anti-rechtsmisbruikbepaling. Twee 
stellingen en een synthesestelling, T.F.R. 2005, p. 431-435. 
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Doorheen deze masterproef wordt getracht de grenzen, die de leer van de wetsontduiking 

of fraus legis – onder de vorm van de algemene antimisbruikbepalingen – aan de vrije keuze 

van de minst belaste weg heeft gesteld in kaart te brengen. De onderzoeksvraag luidt aldus: 

welke impact heeft de introductie van het leerstuk van de wetsontduiking in het Belgisch 

fiscaal recht onder de vorm van de algemene antimisbruikbepalingen op de vrije keuze van 

de minst belaste weg gehad? 

Alvorens deze vraag beantwoord kan worden is het noodzakelijk om in een eerste deel te 

kijken naar de verankering van de keuze van de minst belaste weg in het Belgisch fiscaal 

recht (Hoofdstuk 1), alsook naar de pogingen van de administratie om er beperkingen aan te 

stellen (Hoofdstuk 2). Hieruit wordt vervolgens een beeld gedestilleerd van de reeds 

bestaande grenzen aan de minst belaste weg, voor de invoering van de (oude) algemene 

antimisbruikbepalingen (Hoofdstuk 3).  

In het tweede deel wordt, na een bespreking van de toepassingsvoorwaarden van de 

algemene antimisbruikbepalingen (Hoofdstuk 1), de verhouding tussen de oude 

antimisbruikbepalingen en het leerstuk van de wetsontduiking of fraus legis bekeken 

(Hoofdstuk 2), waarna de invloed die  deze bepalingen op de vrije keuze van de minst 

belaste weg hebben gehad wordt onderzocht (Hoofdstuk 3).  

In het derde en laatste deel worden de nieuwe algemene antimisbruikbepalingen besproken 

(Hoofdstuk 1), waarna de relatie met de fraus legis-leer opnieuw wordt bekeken (Hoofdstuk 

2). De combinatie van de toepassingsvoorwaarden van deze bepalingen, gecombineerd met 

de elementen van het leerstuk van de wetsontduiking levert de voorwaarden op waaraan 

moet zijn voldaan opdat dit leerstuk vandaag toepassing zou kunnen vinden (Hoofdstuk 3). 

Aansluitend wordt een overzicht gegeven van de grenzen die de fraus legis-leer aan de vrije 

keuze van de minst belaste weg stelt (Hoofdstuk 4).  
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DEEL 1. HISTORISCH KADER VOOR DE VRIJE KEUZE VAN DE MINST BELASTE  

  WEG IN HET BELGISCH FISCAAL RECHT 

HOOFDSTUK 1. OORSPRONG VAN DE VRIJE KEUZE VAN DE MINST BELASTE WEG 

AFDELING 1. GRONDSLAGEN VAN DE VRIJE KEUZE VAN DE MINST BELASTE WEG 

De leer van de keuze van de minst belaste weg is gebaseerd op twee beginselen, het 

grondwettelijk legaliteitsbeginsel en het algemeen rechtsbeginsel van de vrijheid van 

overeenkomst. Beide beginselen worden hieronder besproken. 

1.1 Het grondwettelijk legaliteitsbeginsel 

Het legaliteitsbeginsel zit vervat in artikel 170 van de Grondwet. De eerste paragraaf luidt als 

volgt: ”Geen belasting ten behoeve van de Staat kan worden ingevoerd dan door een wet”. 

De paragrafen twee tot en met vier voorzien in gelijklopende bepalingen voor de 

gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de agglomeraties, de federaties van 

gemeenten en de gemeenten.  

Uit artikel 170 GW volgt dat enkel de wetgevende macht bevoegd is om belastingen te 

heffen3. Deze bevoegdheid beperkt zich niet enkel tot de invoering van de belasting, maar 

slaat eveneens op alle elementen die essentieel zijn voor de heffing ervan, met name de 

bepaling van de belastingplichtigen, het belastbaar feit, de grondslag van de belasting, en tot 

slot de tarieven en vrijstellingen4. Enige delegatie van deze bevoegdheid door de 

wetgevende macht aan de uitvoerende macht heeft de ongrondwettigheid van de belasting 

tot gevolg5.  

Behalve deze staatsrechtelijke bevoegdheidsverdeling ligt het legaliteitsbeginsel aan de basis 

van twee grondregels in het fiscaal recht. 

De eerste grondregel, afgeleid uit het grondwettelijk legaliteitsbeginsel, stelt dat de 

belastingen, de verminderingen en de vrijstellingen enkel hun oorsprong kunnen vinden in 

                                                      
3
 S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Antwerpen, Biblo, 2013, p. 15, rn. 6. 

4
 S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Antwerpen, Biblo, 2013, p. 15, rn. 6.   

5
 Arbitragehof 21 februari 2007, arrest nr. 32/2007, F.J.F., nr. 2007/242, B.6. 
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een wet of een andere normatieve akte6. Een overeenkomst tussen een belastingplichtige en 

de administratie, of een beslissing van de administratie kunnen bijgevolg nooit leiden tot het 

ontstaan van een fiscale schuld7. 

De tweede grondregel bevat het vrijheidsbeginsel inzake belastingen. Dit beginsel houdt in 

dat alle personen, zaken, feiten en handelingen principieel vrijgesteld zijn van belastingen, 

behoudens een andersluidende wet of normatieve akte8.  

Het grondwettelijk legaliteitsbeginsel speelt eveneens een belangrijke rol bij de interpretatie 

van fiscale wetten. De Belgische rechtspraak hangt een strikte interpretatie van de fiscale 

wetten aan9. Deze houding is een rechtstreeks gevolg van het principe dat alles 

fundamenteel vrij is van belasting, tenzij de wet anders bepaalt10. Deze strikte interpretatie 

is terug te vinden in twee belangrijke interpretatieregels.  

Een eerste interpretatieregel behelst het verbod van analogische toepassing van de fiscale 

wet. Het is m.a.w. niet toegelaten de wet toe te passen op een andere situatie, zelfs niet 

indien deze er grote gelijkenissen mee vertoont, dan deze waarin de wet voorziet11. 

In de tweede plaats gaat het om het beginsel in dubio contra fiscum. Volgens deze regel 

dienen de fiscale wetten, wanneer deze dubbelzinnig zijn, of wanneer er twijfel bestaat over 

de exacte draagwijdte ervan, in het voordeel van de belastingplichtige te worden 

geïnterpreteerd12.  

 

 

                                                      
6
 Artikel 170 GW en artikel 172, lid 2 GW; S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, 

Antwerpen, Biblo, 2013, p. 18, rn. 7. 
7
 I. CLAEYS BOUUAERT, De aanslag, Brussel, Larcier, 1963, nr. 131; W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, Conclusie voor 

Cass. 31 mei 1949, Pas. 1949, I, 410-411; C. SCAILTEUR, “Les renseignements erronés donnés par les agents des 
services fiscaux engagent-ils la responsabilité de l’Etat?”, Rec.Gén.Enr.Not. 1964, 354. 
8
 D. DE GROOT, “Over de invoering en het belang van het grondwettelijk legaliteitsbeginsel in fiscale 

aangelegenheden”, T.F.R. 2009, p. 343. 
9
 Cass. 14 januari 1935, Pas. 1935, I, (105), 108; Cass. 17 maart 1943, Pas 1943, I, (97), 98; Cass. 19 december 

1948, Arr.Verbr. 1948, 620; Cass. 20 maart 1956, Arr.Verbr. 1956, (604), 605; Cass. 10 november 1997, F.J.F. 
1997, nr. 97/282. 
10

 S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Antwerpen, Biblo, 2013, p. 21, rn. 8. 
11

 Cass. 13 april 1978, Arr.Cass. 1978, (928), 930; S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal 
recht, Antwerpen, Biblo, 2013, p. 22, rn. 9. 
12

 Cass. 24 oktober 1938, Arr.Verbr. 1938, 219; Cass. 28 mei 1942, Pas 1942, I, 134. 
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1.2 Het algemeen rechtsbeginsel van de vrijheid van overeenkomst 

Het algemeen rechtsbeginsel van de vrijheid van overeenkomst vormt de tweede pijler 

waarop het leerstuk van de vrije keuze van de minst belaste weg is gebaseerd. Ingevolge dit 

beginsel staat het partijen enerzijds vrij om al dan niet te contracteren, en anderzijds te 

contracteren op de - naar hun inzicht - meest voordelige wijze13. Daar het fiscaal recht geen 

afwijkende bepaling bevat, zal dit gemeenrechtelijk beginsel eveneens uitwerking vinden in 

het fiscaal recht14.    

In het fiscaal recht betekent dit dat een belastingplichtige het recht heeft om zich buiten het 

toepassingsgebied van een fiscale bepaling te plaatsen15, om zo een voordeliger fiscaal 

regime te kunnen genieten16.   

AFDELING 2. HET ARREST BREPOLS 

Het Brepolsarrest17 vormt een mijlpaal in het Belgisch fiscaal recht. Het Hof van Cassatie 

heeft in dit arrest voor de eerste maal een definitie aan het begrip ‘simulatie’ in het Belgisch 

fiscaal recht gegeven. Het Hof stelde dat: “Il n’y a ni simulation prohibée à l’ égard du fisc, ni 

partant fraude fiscal, lorsque, en vue de bénéficier d’un régime fiscal plus favorable, les 

parties, en utilisant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune obligation 

légale, établissent des actes dont ils acceptant toutes les conséquences, même si la forme 

qu’elles leurs donnent n’est pas la plus normale”. 

Vertaald naar het Nederlands, levert dit volgende negatieve definitie van simulatie op: “Er is 

geen verboden simulatie ten aanzien van de belastingadministratie noch fiscale fraude 

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

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

                                                      
13

 B. PEETERS, “De dunne lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking?”, A.F.T. 2010, p. 6. 
14

 A. TIBERGHIEN, Inleiding tot het Belgisch fiscaal recht, Antwerpen, Kluwer, 1986, p. 73. 
15

 A. PEETERS, “De vrije keuze van de minst belaste weg bekeken vanuit een Europeesrechtelijk perspectief”, 
A.F.T. 2011, 10, p. 8. 
16

 B. PEETERS, “De dunne lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking?”, A.F.T. 2010, p. 6; P. FAES, Het 
rechtsmisbruik in fiscale zaken. Artikel 344 § 1 WIB – 15 jaar later, Brussel, Larcier, 2008, 27-28. 
17

 Cass. 6 juni 1961, Pas. 1961, p. 1082.   
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overtreden, akten opstellen waarvan zij alle gevolgen aanvaarden, zelfs wanneer de vorm die 

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

Belangrijker in het kader van deze masterproef is niet de definitie van simulatie zelf, maar 

wel de gevolgtrekkingen die hieruit kunnen worden gemaakt. In de eerste plaats erkend het 

Hof van Cassatie het bestaan van de vrije keuze van de minst belaste weg in het Belgisch 

fiscaal recht19. Het staat een belastingplichtige vrij om overeenkomsten te sluiten die hem 

aan een fiscaal voordeliger regime onderwerpen.  

Ten tweede geeft het Hof een objectief criterium om het onderscheid tussen de keuze van 

de minst belaste weg en verboden simulatie te bepalen20. Het criterium luidt als volgt: “La 

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

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

sincères et que les conventions ont été conclues avec la volonté d’en déduire toutes les 

conséquences juridiques”21. Het is de belastingplichtige m.a.w. toegelaten de minst belaste 

weg te bewandelen op voorwaarde dat de door hem gestelde rechtshandelingen werkelijk 

zijn en hij hiervan alle juridische gevolgen aanvaardt. Naar de intentie van de 

belastingplichtige moet niet gekeken worden22. 

Tot slot verwerpt het Hof van Cassatie met de woorden “Il n’y a ni simulation prohibée à l’ 

égard du fisc, ni partant fraude fiscal”23 de leer van de wetsontduiking of fraus legis in het 

Belgisch fiscaal recht24. 

Uit het voorgaande volgt dat het criterium van simulatie juridisch is25. De opgezette 

juridische constructie dient te voldoen aan de regels die erop van toepassing zijn, waarbij 

                                                      
18

 D. JAECQUES, De algemene antimisbruikbepaling, Mechelen, Kluwer, 2005, p. 6.   
19

 M. MAUS, S. DE MEULENAER, Handboek Fiscaal Strafrecht, Brugge, Die Keure, 2010, p. 5.   
20

 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken. Artikel 344 § 1 WIB – 15 jaar later, Brussel, Larcier, 2008, 28-29. 
21

 Cass. 6 juni 1961, Pas. 1961, p. 1082.  
22

 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken. Artikel 344 § 1 WIB – 15 jaar later, Brussel, Larcier, 2008, 29. 
23

 Cass. 6 juni 1961, Pas. 1961, p. 1082. 
24

 T. AFSCHRIFT, L’évitement licite de l’impôt et la réalité juridique, Brussel, Larcier, 2003, p. 91.   
25

 M. DASSESSE, “Le report des pertes fiscalement récupérables en cas d’absorption ou de fusion de sociétés: 
état actuel de la question et incidence sur celle-ci de la troisième directive concernant les fusions de société  
anonymes”, noot onder Cass. 7 december 1979, R.C.J.B. 1984, 398. 
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het niet is vereist dat de opgezette constructie de bedoelingen van de partijen correct 

weerspiegelt26. 

HOOFDSTUK 2. POGINGEN OM DE VRIJE KEUZE VAN DE MINST BELASTE WEG TE BEPERKEN 

AFDELING 1. EERSTE POGING: DE LEER VAN DE WETSONTDUIKING OF FRAUS LEGIS 

1.1 Omschrijving  

Wetsontduiking of fraus legis vindt zijn oorsprong in het privaatrecht. Er is sprake van 

wetsontduiking: “wanneer een voorschrift van dwingend recht een bepaald resultaat heeft 

willen verbieden of reglementeren en iemand zich met ontduikingsopzet, door middel van op 

zichzelf geoorloofde handelingen, in een toestand plaatst, die de verboden of 

gereglementeerde toestand zeer dicht benadert”27. 

Wetsontduiking in het fiscaal recht houdt in dat een belastingplichtige zich, met de intentie 

om aan de werking van een fiscale wet te ontsnappen en gebruikmakend van geoorloofde 

en ongeveinsde handelingen, in een rechtstoestand plaatst, die de door de gefrustreerde 

wet belastbare toestand zeer dicht benadert28. 

Het begrip ‘wetsontduiking’ is in dit opzicht ongelukkig gekozen. De term ontduiking doet 

vermoeden dat de belastingplichtige met zijn handeling(en) één of meerdere fiscale wetten 

schendt. Niets is minder waar. Het ontbreken van een inbreuk op een fiscale wet vormt net 

het wezenlijke kenmerk voor de leer van de wetsontduiking. Aangezien wetsontduiking 

duidelijk een vorm van belastingontwijking is, had de term ‘wetsontwijking’ wellicht de 

voorkeur moeten genieten29.  

 

 

                                                      
26

 F. VANISTENDAEL, “Waarheid en leugen omtrent de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap in het 
belastingrecht”, in Liber Amicorum J. Ronse, Gent, Story, 1986, 377. 
27

 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken. Artikel 344 § 1 WIB – 15 jaar later, Brussel, Larcier, 2008, 30. 
28

 S. VAN CROMBRUGGE, “De invoering van het leerstuk van fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal 
recht”, T.R.V. 1993, 275. 
29

 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken. Artikel 344 § 1 WIB – 15 jaar later, Brussel, Larcier, 2008, 30, 
voetnoot 118. 
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1.2 Reactie van de rechtsleer 

De toepassing van de leer van de wetsontduiking in het fiscaal recht werd nagenoeg 

unaniem afgewezen door de rechtsleer30. Het legaliteitsbeginsel en de daar uit afgeleide 

grond- en interpretatieregels laten, volgens deze rechtsleer, geen ruimte voor de leer van de 

wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht31. De invoering ervan zou een aantasting van de 

door het legaliteitsbeginsel gewaarborgde rechtszekerheid inhouden32. Een 

belastingplichtige zou niet langer in staat zijn de belasting van de door hem gestelde 

rechtshandeling uit de wet te kennen. Dit is duidelijk in strijd met de regel die stelt dat alles 

principieel vrij is van belasting, behoudens een anders luidende normatieve akte. VAN 

CROMBRUGGE verwoordt dit als volgt: “Naar Belgisch fiscaal recht kan aan een 

belastingplichtige niet als dusdanig worden verweten dat hij misbruik gemaakt heeft van een 

recht of een instelling: men kan eenvoudig geen misbruik maken van het principe dat alles 

vrij is van belasting tenzij de wet anders bepaalt”33. 

Niet alle auteurs zijn het met bovenstaande visie eens. Zo kunnen SCAILTEUR34 en, in 

mindere mate, MATTHIJS worden aangemerkt als voorstanders voor de invoering van de leer 

van de wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht. In hun opvatting schendt een 

belastingplichtige zijn fiscale verplichting wanneer hij door zijn ongeveinsde handeling(en) 

doel en strekking van een wettelijke bepaling miskent35. Het onwettelijk karakter van de 

door de belastingplichtige gestelde rechtshandeling vloeit aldus voort uit de overtreding van 

de fiscale plicht36. Deze zienswijze werd door de administratie opgepikt en vormde de 

inspiratie voor de invoering van de leer van de wetsontduiking als grens aan de vrije keuze 

van de minst belaste weg37. 

 

 

                                                      
30

 S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Antwerpen, Biblo, 2013, 27. 
31

 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken. Artikel 344 § 1 WIB – 15 jaar later, Brussel, Larcier, 2008, 32. 
32

 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken. Artikel 344 § 1 WIB – 15 jaar later, Brussel, Larcier, 2008, 32. 
33

 S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Antwerpen, Biblo, 2013,28. 
34

 C. SCAILTEUR,  “La fraude légal”, Rec. gén. enr. not., 1955, 289; “La fraude à la loi en droit fiscal”, Rec. gén. enr. 

not., 1959, p. 177 e.v. 
35

 C. SCAILTEUR, “La fraude à la loi en droit fiscal”, Rec. gén. enr. not., 1959, p. 186-187. 
36

 C. SCAILTEUR, “La fraude à la loi en droit fiscal”, Rec. gén. enr. not., 1959, p. 187. 
37

 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken. Artikel 344 § 1 WIB – 15 jaar later, Brussel, Larcier, 2008, 33. 



9 
 

1.3 Reactie van de rechtspraak 

De poging van de administratie om de fraus legis-leer in te voeren vond niet alleen weinig 

weerklank in de rechtsleer, ook de hogere rechtspraak kon zich niet vinden in het standpunt 

van de administratie. 

“Il n’y a ni simulation prohibée à l’égard du fisc, ni partant fraude fiscale”38, de bewoording 

van het Hof van Cassatie laat er weinig twijfel over bestaan, in het Belgisch fiscaal recht is er 

geen plaats voor de leer van de wetsontduiking39. Wetsontduiking voldoet inderdaad 

geenszins aan de definitie  die het Hof gaf aan het begrip ‘simulatie’ en bijgevolg fiscale 

fraude. Uit de definitie van wetsontduiking zelf volgt dat de eerste voorwaarde niet is 

voldaan. De afwezigheid van een schending van een wettelijke bepaling vormt namelijk het 

wezenlijke kenmerk van fraus legis of wetsontduiking. De verwerping van de leer van de 

wetsontduiking door het Hof van Cassatie is ondertussen vaststaande rechtspraak 

geworden40.  

AFDELING 2. TWEEDE POGING: DE THEORIE VAN DE ECONOMISCHE WERKELIJKHEID 

2.1 Omschrijving 

De theorie van de economische werkelijkheid vereist dat de rechtshandelingen die een 

belastingplichtige stelt niet alleen met de juridische werkelijkheid moeten overeenkomen, 

maar ook op economisch en commercieel vlak de door de belastingplichtige gewenste 

resultaten moeten weerspiegelen41. Volgens deze theorie moet m.a.w. onder simulatie 

worden verstaan: het opzetten van een juridische constructie die in strijd is met de 

onderliggende economische werkelijkheid, ook al aanvaarden de partijen alle juridische 

gevolgen van hun rechtshandelingen42. 

 

                                                      
38

 Cass. 6 juni 1961, Pas. 1961, I, 1082. 
39

 T. AFSCHRIFT, L’évitement licite de l’impôt et la réalité juridique, Larcier, Brussel, 2003, p. 91.   
40

 Cass. 5 september 1961, Pas. 1962, I, p. 29, noot W. GANSHOF VAN DER MEERSCH; Cass. 14 april 1964, Pas. 1964, 
I, p. 875; Cass. 19 oktober 1965, Pas. 1966, I, p. 231; Cass. 22 maart 1990, Pas. 1990, I, p. 853.   
41

 D. JAECQUES, De algemene antimisbruikbepaling, Mechelen, Kluwer, 2005, p. 11.   
42

 Gent 31 januari 1975, A.F.T. 1977, 180; Antwerpen 2 maart 1978, J.D.F. 1978, 344; Brussel 26 oktober 1982, 
F.J.F. 1982, nr. 82/153; Brussel 31 maart 1987, F.J.F. 1987, nr. 87/93; Brussel 26 mei 1987, F.J.F. 1987, nr. 
87/136; Brussel 22 december 1987, F.J.F. 1988, nr. 88/49. 
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2.2 Reactie van de rechtspraak 

In de jaren ’70 en ’80 leek het er even op dat de administratie dan toch succesvol zou zijn in 

haar poging de keuze van de minst belaste weg te begrenzen. De lagere rechtbanken en 

hoven leken de invoering van de theorie van de economische werkelijkheid te aanvaarden43. 

Toen deze arresten ook noch eens de toetsing door het Hof van Cassatie doorstonden44, leek 

de administratie de strijd wel degelijk gewonnen te hebben. Het Hof heeft de theorie van de 

economische werkelijkheid echter nooit expliciet aanvaard45. In latere arresten werd de 

theorie steeds uitdrukkelijker verworpen om uiteindelijk resoluut te worden afgewezen. 

 2.3.1 Aanvaarding in de rechtspraak: het arrest “INES” 

Zoals vermeld in voorgaande paragraaf werd de theorie van de economische werkelijkheid 

initieel aanvaard in de rechtspraak. In het arrest van 2 maart 197846, gelabeld het “INES”-

arrest, gebeurde dit op de meest uitdrukkelijke wijze. 

Het Hof van Beroep te Antwerpen stelde dat de belastingplichtige “terecht inroept dat een 

belastingplichtige steeds de voor hem meest gunstige fiscale oplossing mag kiezen; dat het 

echter niet voldoende is dat deze oplossing tot uiting komt in onderhandse of authentieke 

overeenkomsten waarbij partijen alle gevolgen van de door hen ondertekende akten hebben 

aanvaard, vermits alleszins en allereerst moet nagegaan worden of de akte(n) een weergave 

is (zijn) van de werkelijkheid en of – m.a.w. – er zich geen discrepantie voordoet tussen de 

juridische constructies en forumleringen en de economisch-commerciële werkelijkheid”47. 

Tegen dit arrest werd een beroep in Cassatie ingesteld, welke door het Hof werd 

verworpen48. Ook andere arresten waarin de door de administratie toegepaste 

belastingheffing naar economische realiteit werd aanvaard, werden niet verbroken door het 

Hof van Cassatie49. Het zou al te eenvoudig zijn hieruit te concluderen dat het Hof van 

                                                      
43

 Gent 31 januari 1975, A.F.T. 1977, 180; Antwerpen 2 maart 1978, J.D.F. 1978, 344; Brussel 26 oktober 1982, 
F.J.F. 1982, nr. 82/153; Brussel 31 maart 1987, F.J.F. 1987, nr. 87/93; Brussel 26 mei 1987, F.J.F. 1987, nr. 
87/136; Brussel 22 december 1987, F.J.F. 1988, nr. 88/49. 
44

 Cass. 9 juni  1976, Rev.Prat.Soc. 1978, 209; Cass. 7 december 1979, Pas. 1980, 446. 
45

 D. JAECQUES, De algemene antimisbruikbepaling, Mechelen, Kluwer, 2005, p. 11.   
46

 Antwerpen 2 maart 1978, J.D.F. 1979, p. 344.    
47

 Antwerpen 2 maart 1978, J.D.F. 1979, p. 344.   
48

 Cass. 7 december 1979, Pas. 1980, I, 446. 
49

 o.a. Cass. 9 juni  1976, Rev.Prat.Soc. 1978, 209 
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Cassatie de belastingheffing naar economische werkelijkheid aanvaardde. Dat de theorie van 

de economische werkelijkheid ingang vond in het Belgisch fiscaal recht is toe te schrijven aan 

het feit dat de toetsing aan het simulatiebegrip van de voorliggende zaak doorgaans een 

feitelijke appreciatie inhield, waarvoor het Hof van Cassatie niet is bevoegd50, of aan de 

beperktheid van de aangehaalde cassatiemiddelen51. 

 2.3.2 Eerste afwijzing: het arrest “Maas International” 

Het arrest “Maas International”52 vormde een kentering in de rechtspraak van het Hof van 

Cassatie m.b.t. de theorie van de economische werkelijkheid. 

In de voorliggende zaak weigerde de administratie de door de belastingplichtige opgezette 

sale-and-lease-backoperatie te aanvaarden, daar deze operatie enkel tot doel had een fiscaal 

voordeel te verkrijgen. Het Hof van Beroep te Antwerpen53 volgde de administratie niet en 

stelde dat uit niets bleek dat de door de belastingplichtige gestelde rechtshandelingen 

afweken van de door hem werkelijk gewilde resultaten. Dat deze rechtshandelingen werden 

gesteld louter met het oog op het bekomen van een fiscaal voordeel is hierbij irrelevant. Het 

Hof kwam dan ook tot volgende conclusie: “De belastingplichtige heeft het recht om een 

fiscale constructie op te zetten ten einde fiscale voordelen te behalen wanneer hij geen 

enkele wettelijke verplichting schendt en uit geen enkel element blijkt dat hij niet alle 

gevolgen aanvaard heeft van de door hem opgestelde akte.” 

Uit de bewoording van het Hof van Beroep te Antwerpen blijkt duidelijk dat het Hof zich 

baseerde op het simulatiebegrip uit het Brepolsarrest. Het Hof van Cassatie54 sloot zich bij de 

visie van het Hof van Beroep te Antwerpen aan en herhaalde dat er geen sprake kan zijn van 

simulatie indien de partijen alle gevolgen van hun handelen aanvaarden en geen wettelijke 

bepaling hebben geschonden.  

Door te verwijzen naar het Brepolsarrest vermeed het Hof een uitdrukkelijke stelling in te 

moeten nemen over het al dan niet bestaan in het Belgisch fiscaal recht van een algemeen 

rechtsbeginsel volgens welk de belastingheffing dient te gebeuren naar de economische 

                                                      
50

 Art. 608 Ger.W.   
51

 D. JAECQUES, De algemene antimisbruikbepaling, Mechelen, Kluwer, 2005, p. 11.   
52

 Cass. 27 februari 1987, A.F.T. 1987, p. 252-254.   
53

 Antwerpen 4 december 1984, F.J.F. 1985, p. 121-124.   
54

 Cass. 27 februari 1987, A.F.T. 1987, p. 252-254.   
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realiteit55. Het is duidelijk dat het Hof van Cassatie in dit arrest de theorie van de 

economische werkelijkheid, nog niet op expliciete wijze, maar op impliciete56 wijze heeft 

afgewezen, door terug te grijpen naar het Brepolsarrest. Op een expliciete afwijzing was het 

kort wachten tot het arrest “Van Rompaey vs. Mortsels Accountants Kantoor”. 

 2.3.3 Tweede afwijzing: het arrest “Van Rompaey vs. Mortsels Accountant Kantoor” 

Het arrest “Van Rompaey vs. Mortsels Accountants Kantoor”57 betekende het einde van de 

discussie die de fiscale wereld dan reeds 10 jaar in haar ban hield. 

Het Hof van Beroep te Antwerpen58 werd opnieuw gevraagd te oordelen over een zaak 

waarbij de administratie zich baseerde op de theorie van de economische werkelijkheid om 

de door de belastingplichtige gestelde rechtshandeling naast zich neer te leggen. Het Hof 

stelde de administratie in het ongelijk en bleef bij haar standpunt dat er geen simulatie kan 

voorliggen indien de belastingplichtige alle gevolgen van zijn rechtshandeling aanvaardt en 

geen wettelijke bepaling schendt.  

Het Hof van Cassatie59 bevestigde dit arrest, en waar het in het arrest “Maas International” 

nagelaten had een expliciete stelling in te nemen over het bestaan van een algemeen 

rechtsbeginsel krachtens hetwelk de directe belastingen vastgesteld zouden dienen te 

worden naar de economische werkelijkheid, deed het dit ditmaal wel: 

“Inkomstenbelastingen moeten op grondslag van werkelijke gegevens worden geheven. Er 

bestaat geen algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk met een bedrijfseconomische 

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

tussen partijen zonder veinzing is overeengekomen en waarvan zij alle gevolgen hebben 

aanvaard.” 

                                                      
55

 J. MALHERBE, L. DE BROE EN J. PARAMORE, “Le choix de la voie la moins imposée en droit fiscal belge”, in Le droit 
des affaires en évolution, Brussel, 1991, p. 130, nr. 5. 
56

 J. MALHERBE, L. DE BROE EN J. PARAMORE, “Le choix de la voie la moins imposée en droit fiscal belge”, in Le droit 
des affaires en évolution, Brussel, 1991, p. 130, nr. 5. 
57

 Cass. 29 januari 1988, R.W. 1987-1988, p. 1508-1511.   
58 Antwerpen 16 september 1986, A.F.T. 1987, p. 201-202.   
59

 Cass. 29 januari 1988, R.W. 1987-1988, p. 1508-1511.   
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Het Hof van Cassatie60 was van mening dat de theorie van de economische werkelijkheid 

onverenigbaar is met het grondwettelijk legaliteitsbeginsel. Zo’n algemeen rechtsbeginsel 

zou aan de administratie een heffingsbevoegdheid toe kennen die niet voorkomt uit een 

normatieve akte. Dit houdt een duidelijke schending van het legaliteitsbeginsel in. Zolang er 

geen normatieve akte bestaat in het Belgisch fiscaal recht die in deze mogelijkheid voorziet, 

kan de administratie geen belastingen heffen naar economische realiteit. 

Uit het arrest volgt dat, behoudens een andersluidende normatieve akte, de door de 

belastingplichtige gestelde rechtshandeling de enige werkelijkheid is waarmee de 

administratie rekening mag houden61. Voorwaarde hierbij is dat de rechtshandeling niet 

gesimuleerd is, waarbij het gesimuleerde karakter van de rechtshandeling moet worden 

getoetst aan de simulatiedefinitie uit het Brepolsarrest62. 

2.3.4 Definitieve afwijzing: het arrest “Au Vieux Saint-Martin” 

Indien de administratie na het arrest “Van Rompaey vs. Mortsels Accountants Kantoor” nog 

enige hoop had om de theorie van de economische werkelijkheid toe te kunnen passen werd 

deze met het arrest “Au Vieux Saint-Martin” definitief de grond ingeboord door het Hof van 

Cassatie. 

De administratie had nochtans in eerste instantie gelijk gekregen van het Hof van Beroep te 

Brussel63. Het Hof volgde de redenering van de administratie dat de overname van een 

winstgevende vennootschap door een verlieslatende vennootschap uitsluitend tot doel had 

een fiscaal voordeel te verkrijgen, en bijgevolg geveinsd was. 

Het Hof van Cassatie64 vernietigde dit arrest, en verfijnde het simulatiebegrip uit het 

Brepolsarrest verder. Dit leverde volgende vernieuwde definitie op: “Il n’y a ni simulation 

prohibée à l’égard du fisc, ni partant fraude fiscale, lorsque, en vue de bénéficier d’un régime 

plus favorable, les parties, usant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune 

obligation légale, établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, même si 

ces actes sont accomplis à seule fin de réduire la charge fiscale.”  

                                                      
60

 Cass. 29 januari 1988, R.W. 1987-1988, p. 1508-1511. 
61

 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken. Artikel 344 § 1 WIB – 15 jaar later, Brussel, Larcier, 2008, 40. 
62

 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken. Artikel 344 § 1 WIB – 15 jaar later, Brussel, Larcier, 2008, 40. 
63

 Brussel 22 december 1987, F.J.F. 1988, nr. 49.   
64

 Cass. 22 maart 1990, Pas. 1990, p. 849-853.   
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Dit arrest heeft tot gevolg dat de belastingplichtige ontheven wordt van enige 

verantwoording voor het stellen van een bepaalde rechtshandeling65. Het staat een 

belastingplichtige volledig vrij om zijn vrijheid tot contracteren aan te wenden met als enig 

doel een fiscaal voordeel te verkrijgen. De beweegredenen voor het stellen van een 

bepaalde rechtshandeling kunnen m.a.w. nooit aan de basis liggen van het besluiten tot 

simulatie. In dit opzicht voegt het arrest dan ook niets toe aan de toepassingsvoorwaarden 

uit het Brepolsarrest. Opdat er simulatie zou voorliggen is nog steeds vereist dat de partijen 

niet alle gevolgen van de door hun gestelde rechtshandeling aanvaarden, of dat ze een 

wettelijke bepaling hebben geschonden.  

 2.3 Reactie van de rechtsleer 

De theorie van de economische werkelijkheid werd door de overgrote meerderheid van de 

rechtsleer, in navolging van de rechtspraak, afgewezen66. 

AFDELING 3. VERDERE VERFIJNING VAN DE BREPOLS-DOCTRINE 

Het Hof van Cassatie heeft het simulatiebegrip, zoals gedefinieerd in het Brepolsarrest, sinds 

1961 consequent toegepast67. Dit kon niet beletten dat er in de praktijk discussie ontstond 

over de juiste draagwijdte van de Brepols-doctrine. Zo leverde de zinsnede “zonder enige 

wettelijke bepaling te overtreden” heel wat voer voor discussie. Doelde het Hof hiermee op 

de wetgeving in het algemeen68? Of is het vereist dat de belastingplichtige met zijn 

rechtshandeling specifiek een fiscale bepaling schendt69?  

                                                      
65

 D. JAECQUES, De algemene antimisbruikbepaling, Mechelen, Kluwer, 2005, p. 13.   
66

 J. DEFOORT, “De simulatie voorbij” in Liber Amicorum Albert Tiberghien, Antwerpen, Kluwer, 1984, p. 113; F. 
VANISTENDAEL, “De werkelijkheid in het belastingrecht” in Liber Amicorum Frédéric Dumon, Antwerpen, Kluwer, 
1983, p. 1069; A. TIBERGHIEN en J. KIRCKPATRICK, “Le précis de droit fiscal des COPPENS et BAILLEUX et leur 
conception de la simulation en matière d’impôts sur les revenus”, J.T. 1986, p. 293-294; S. VAN CROMBRUGGE, De 
grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Antwerpen, Biblo, 2013, p. 29.   
67

 D. JAECQUES, De algemene antimisbruikbepaling, Mechelen, Kluwer, 2005, p. 12.   
68

 S. VAN CROMBRUGGE, “De vennootschap met rechtspersoonlijkheid als instrument van fiscale planning in de 
21e eeuw” in Rechtskroniek voor het Notariaat 2005-2006, nr. 9; S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het 
Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 2013, p. 60; S. VAN CROMBRUGGE, “Cassatie over fiscale gevolgen van 
schending van de wet”, Fiscoloog 2009, nr. 1182, 3-4; M. GHYSELEN, Fiscale gevolgen van nietige 
rechtshandelingen, Kalmthout, Biblo, 1996, nr. 371-372.   
69

 J. KIRCKPATRICK, “L’opposabilité au fisc des conventions illicites non simulées. A propos de l’arrêt de la Cour de 
cassation du 5 mars 1999”, J.T. 2000, p. 193-199; J. WERBROUCK, “De tegenstelbaarheid aan de fiscus van een 
rechtshandeling die een rechtsnorm schendt”, T.F.R. 2000, 573; T. AFSCHRIFT, “De eventuele invloed van een 
onwettelijke handeling op het recht om te kiezen voor de minst belaste weg”, T.F.R. 2003, 467; P. FAES, Het 
rechtsmisbruik in fiscale zaken. Artikel 344, §1 WIB – 15 jaar later, Brussel, Larcier, 2008, p. 42, nr. 60.   
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Deze problematiek riep eveneens de volgende vraag op: Is het voldoende dat de 

belastingplichtige met zijn rechtshandeling een wettelijke bepaling schendt opdat er sprake 

zou zijn van simulatie?  Bepaalde rechtsleer was namelijk de mening toegedaan dat uit de 

definitie van simulatie uit het Brepolsarrest a contrario volgde dat er simulatie voorligt van 

zodra de belastingplichtige een wettelijke bepaling heeft geschonden70.  

Was het m.a.w. de bedoeling van het Hof van Cassatie om de vrije keuze van de minst 

belaste weg te beperken door deze te koppelen aan de voorwaarde dat de belastingplichtige 

alle wettelijke bepalingen heeft nageleefd? En welke wettelijke bepalingen zouden 

hieronder dan moeten begrepen worden?  

Latere arresten waarin het Hof van Cassatie de Brepols-doctrine verder heeft verfijnd en 

aangevuld boden een antwoord op deze vragen. 

 3.1 Het arrest “Interlabel” 

De zaak handelde over de verkoop van een onroerend goed door een bestuurder aan zijn 

vennootschap. De verkoopakte werd pas drie jaar na de verkoop ter registratie aangeboden. 

De administratie was van oordeel dat uit het laattijdig aanbieden van de verkoopakte ter 

registratie bleek dat de belastingplichtige niet alle gevolgen van zijn rechtshandeling had 

aanvaard, en de rechtshandeling bijgevolg gesimuleerd was. Het Hof van Beroep te Brussel71 

volgde de administratie in haar conclusie. 

Het Hof van Cassatie72 daarentegen oordeelde dat er niet voldaan was aan de voorwaarden 

van simulatie en verbrak het arrest. Het Hof motiveerde deze beslissing door te stellen dat 

uit het arrest van het Hof van Beroep te Brussel nergens kan worden afgeleid dat de verkoop 

niet beantwoordde aan de werkelijke wil van de partijen. Integendeel, het Hof van Beroep te 

Brussel had zelf geoordeeld dat de werkelijke wil van de partijen wel degelijk tot uiting 

kwam in de verkoopovereenkomst. Bovendien was volgens het Hof van Cassatie de tweede 

voorwaarde evenmin voldaan. De partijen hebben geen enkele wettelijke bepaling 

geschonden. Het feit dat de partijen de overeenkomst laattijdig hebben laten registreren 

                                                      
70

 D. JAECQUES, De algemene antimisbruikbepaling, Mechelen, Kluwer, 2005, p. 13-14.   
71

 Brussel 29 juni 1995, J.D.F. 1997, 47.   
72

 Cass. 19 november 1998, T.F.R. 1999, 492-495.   
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speelt hierbij geen rol. Deze wetsovertreding vormde geen element van de verkoop zelf en 

kan bijgevolg geen aanleiding geven tot het gesimuleerde karakter ervan. 

Het Hof van Cassatie maakt met dit arrest duidelijk dat een schending van een wettelijke 

bepaling niet noodzakelijk impliceert dat de gestelde rechtshandeling gesimuleerd is. Dit 

arrest leverde echter nog geen eenduidig antwoord op bovenstaande vragen op. Dat kwam 

er wel met het “apothekersarrest”. 

 3.2 Het Apothekersarrest 

Het “apothekersarrest”73 kwam er na een reeks uitspraken door hoven van beroep waarbij 

er telkens eenzelfde zaak voorlag74: Een apotheker droeg zijn apotheek over aan een 

vennootschap, waarbij de overnamevergoeding steeds bestond uit 10 procent van de omzet 

gedurende een periode van 10 jaar. De overeengekomen overnameprijs was in strijd met 

een wettelijke bepaling, daar de bedongen overnameprijs hoger was dan het door de wet 

bepaalde maximumbedrag75. De administratie riep bijgevolg simulatie in en weigerde de 

overnameprijs te aanvaarden.  

Eén van deze arresten werd ter beoordeling voorgelegd aan het Hof van Cassatie76. Het Hof 

besloot als volgt: “Het bestuur kan vorderen dat een rechtshandeling hem niet wordt 

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

ontwijking van belastingen wordt geschonden”. 

Met deze uitspraak heeft het Hof van Cassatie de voorwaarden weergegeven waaraan moet 

zijn voldaan opdat een schending van een wettelijke bepaling als simulatie wordt 

aangemerkt. De eerste voorwaarde houdt in dat de geschonden wettelijke bepaling een 

rechtsregel van openbare orde is. Aan de tweede voorwaarde is voldaan indien deze 

rechtsregel van openbare orde werd geschonden met het oog op het ontwijken van 

belastingen. Dit zal het geval zijn wanneer de belastingplichtige de belastingontwijking niet 
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had kunnen verwezenlijken zonder zo’n rechtsregel te schenden77. Beide voorwaarden 

dienen simultaan voldaan te zijn opdat de administratie simulatie zou kunnen inroepen.  

Toepassing van deze twee voorwaarden op de voorliggende zaak bevestigt het gesimuleerde 

karakter van de overnameprijs. Als gevolg hiervan waren de afschrijvingen, in de mate dat ze 

voortkwamen uit het gedeelte van de overnameprijs dat het maximumbedrag overschreed, 

niet tegenstelbaar aan de administratie78. 

HOOFDSTUK 3. CONCLUSIE 

De vrije keuze van de minst belaste weg vindt zijn oorsprong enerzijds in het grondwettelijk 

legaliteitsbeginsel, vervat in artikel 170 van de Grondwet, en anderzijds in het algemeen 

rechtsbeginsel van de vrijheid van overeenkomst.  

Het Hof van Cassatie heeft de keuze van de minst belaste weg expliciet erkend in het arrest 

Brepols, dat een mijlpaalarrest vormt binnen het Belgisch fiscaal recht. Het Hof heeft in dit 

arrest de keuze van de minst belaste weg niet enkel erkend, maar er tevens ook een 

objectieve grens aan gesteld.  

De belastingplichtige mag de minst belaste weg bewandelen op voorwaarde dat hij alle 

gevolgen van zijn rechtshandelingen aanvaardt, en hierbij geen wettelijke bepalingen 

overtreedt. De grens aan de keuze van de minst belaste weg is bijgevolg juridisch. 

De administratie heeft twee maal geprobeerd de keuze van de minst belaste weg te 

beperken. De eerste maal op basis van het leerstuk van de wetsontduiking, een tweede maal 

met de theorie van de economische werkelijkheid. Beide pogingen werden uiteindelijk door 

een nagenoeg unanieme rechtsleer en rechtspraak verworpen. Het criterium voor de keuze 

van de minst belaste weg bleef bijgevolg ongewijzigd.  

In het arrest “Au Vieux Saint-Martin” heeft het Hof van Cassatie de grens aan de keuze van 

de minst belaste weg haarscherp gesteld: het staat de belastingplichtige volledig vrij om zijn 

vrijheid tot contracteren aan te wenden met als enig doel een fiscaal voordeel te verkrijgen. 
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Met het “apothekersarrest” heeft het Hof van Cassatie de Brepolsdoctrine verder verfijnd. 

Opdat er sprake zou zijn van een geoorloofde keuze van de minst belaste weg is nu vereist 

dat de belastingplichtige (1) alle gevolgen van zijn rechtshandelingen heeft aanvaard, (2) 

geen fiscale wettelijke bepaling heeft overtreden en (3) geen niet-fiscale wettelijke bepaling 

van openbare orde, met het oogmerk belastingen te ontwijken, heeft overtreden.  
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DEEL 2. DE OUDE ALGEMENE ANTIMISBRUIKBEPALINGEN EN DE INVOERING 

    VAN DE LEER VAN DE WETSONTDUIKING 

De algemene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelasting, vervat in artikel 344, § 1 WIB 

1992, werd ingevoerd door de wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële 

bepalingen79. De tekst van artikel 344, § 1 luidt als volgt: 

“Aan de administratie der directe belastingen kan niet worden tegengeworpen, de 

juridische kwalificatie door de partijen gegeven aan een akte alsook aan afzonderlijke 

akten die een zelfde verrichting tot stand brengen, wanneer de administratie door 

vermoedens of door andere in artikel 340 vermelde bewijsmiddelen vaststelt dat die 

kwalificatie tot doel heeft de belasting te ontwijken, tenzij de belastingplichtige 

bewijst dat die kwalificatie aan rechtmatige financiële of economische behoeften 

beantwoordt”. 

Een jaar later werden gelijkaardige bepalingen ingevoerd in artikel 18, § 2 van het Wetboek 

der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en artikel 106, lid 2 van het Wetboek der 

Successierechten80. 

Verschillende auteurs zijn van oordeel dat de wetgever met de invoering van deze 

bepalingen het leerstuk van de wetsontduiking of fraus legis (gedeeltelijk) in het Belgisch 

fiscaal recht heeft geïntroduceerd81. Voordat deze stelling kan worden onderzocht, moeten 

eerst de toepassingsvoorwaarden en -modaliteiten van de algemene antimisbruikbepalingen  

worden bekeken.  

De bespreking zal zich hierbij beperken tot artikel 344, § 1 WIB 92. Enerzijds zijn de 

toepassingsvoorwaarden en –modaliteiten van artikel 18, § 2 W.Reg. en artikel 106, lid 2 

W.Succ. gelijklopend aan deze van artikel 344, § 1 WIB 92, anderzijds is de werking van deze 
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 Art. 51 wet van 30 maart 1994 tot uitvoering van het globaal plan op het stuk van de fiscaliteit, B.S. 31 maart 
1994.   
81

 S. VAN CROMBRUGGE, “De invoering van het leerstuk van fraus legis of wetsontduiking in het fiscaal recht”, 
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bepalingen zeer beperkt82 of zelfs geheel onbestaande83 doordat ze enkel van toepassing zijn 

op verrichtingen binnen de economische sfeer (zie infra). 

HOOFDSTUK 1. TOEPASSINGSVOORWAARDEN EN -MODALITEITEN 

In haar circulaire van 6 december 199384 geeft de administratie de voorwaarden weer 

waaraan moet zijn voldaan opdat zij deze wetsbepaling zou kunnen toepassen. Volgende 

drie voorwaarden worden onderscheiden: 

 In de eerste plaats moet er sprake zijn van een juridische akte of opeenvolgende 

juridische akten die eenzelfde verrichting tot stand brengen; 

 Ten tweede moeten de vastgestelde feiten de administratie toelaten om de akte(n) 

te herkwalificeren;  

 Tot slot is vereist dat de administratie voorafgaandelijk aantoont dat de juridische 

vormgeving het vermijden van belastingen tot doel heeft. 

In de praktijk komen deze voorwaarden erop neer dat de administratie drie fasen zal moeten 

doorlopen om van artikel 344, § 1 WIB92  gebruik te kunnen maken85. In een eerste fase 

dient de administratie aan te tonen dat de belastingplichtige de akte of opeenvolgende 

akten die eenzelfde verrichting tot stand brengen heeft gesteld met het doel een fiscaal 

voordeel te genieten. Vervolgens zal de administratie in de tweede fase de voorliggende 

akte of akten, in overeenstemming met de feiten, moeten herkwalificeren. Indien de 

administratie de eerste en tweede fase succesvol heeft doorlopen, komt de 

belastingplichtige aan zet. Die krijgt in de derde en laatste fase de mogelijkheid om aan te 

tonen dat de door hem gestelde akte(n) beantwoorden aan rechtmatige financiële of 

economische behoeften. De drie fasen worden hieronder kort besproken. 
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 S. VAN CROMBRUGGE, “Anti-misbruikbepaling nu ook in registratie- en successierechten: een maat voor niets?”, 
Fiskoloog 1994, nr. 460, p. 1-2.   
83

 Voor wat betreft de successierechten; J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten 2006-2007, Mechelen, 
Kluwer, 2006, p. 1134.   
84

 Circ. Nr. Ci. D. 19/453.895 van 6 december 1993, Bull. Bel. 1994, nr. 735, randnr. 14.   
85

 D. JAECQUES, De algemene antimisbruikbepaling, Mechelen, Kluwer, 2005, p. 18.   



21 
 

AFDELING 1. FASE 1: BEWIJS DOOR DE ADMINISTRATIE VAN HET ONTWIJKINGSMOTIEF 

Het komt de administratie toe te bewijzen dat de door de belastingplichtige gestelde akte of 

akten zijn geïnspireerd door fiscale motieven86. Hiertoe kan zij gebruikmaken van alle 

middelen van het gemeen recht, uitgezonderd de eed87. Uit alle bewijsmiddelen die de 

administratie ter beschikking staan, zullen voornamelijk de vermoedens worden aangewend 

om de fiscale motieven in hoofde van de belastingplichtige aan te tonen88. Het bewijs door 

vermoedens mag evenwel niet danig worden geïnterpreteerd, als zou het voor de 

administratie voldoende zijn om te vermoeden dat de juridische constructie fiscaal 

geïnspireerd is89. Een vergelijking tussen het oorspronkelijke wetsontwerp en de gewijzigde 

versie laat er weinig twijfel over bestaan dat de administratie steeds een reëel bewijs zal 

moeten leveren90. 

De vraag blijft in welke mate de administratie de fiscale motieven van de belastingplichtige 

zal moeten bewijzen. In de oorspronkelijke parlementaire voorbereidingen werd er 

gesproken over een exclusief bewijs, of m.a.w. diende de administratie aan te tonen dat de 

door de belastingplichtige gestelde akte of akten uitsluitend tot doel hadden om een fiscaal 

voordeel te bekomen91. Deze vereiste werd later door de minister van Financiën afgezwakt. 

De minister verduidelijkte dat “rechtmatige financiële of economische behoeften (…) en een 

fiscaal oogmerk naast elkaar kunnen bestaan”92. De vereiste van een exclusief bewijs zou 

voor de administratie een onmogelijke bewijslast opleveren, “omdat zij niet alle redenen van 

de belastingplichtige kan kennen”93. In de eerste fase volstaat het aldus dat de administratie, 

in de mate dat zij de beweegredenen van de belastingplichtige kan kennen, aantoont dat de 

juridische vormgeving uitsluitend door fiscale motieven is ingegeven94.  
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AFDELING 2. FASE 2: DE HERKWALIFICATIE 

De herkwalificatie heeft tot doel de belastbare grondslag te herstellen95. Dit gebeurt door de 

juridische kwalificatie die de belastingplichtige heeft gebruikt te herkwalificeren of te 

vervangen door een andere juridische kwalificatie die een betere weergave is van de 

onderliggende verrichtingen96.  

 2.1 De herkwalificatievoorwaarden 

2.1.1 De herkwalificatie van één akte 

In het geval waarbij de belastingplichtige één akte heeft gesteld, en waarvan het fiscaal 

ontwijkingsmotief door de administratie werd aangetoond, moet de vraag worden gesteld of 

die akte vatbaar is voor een andere juridische kwalificatie. Er kunnen zich bijgevolg twee 

verschillende situaties voordoen.  

In een eerste mogelijke situatie is het niet mogelijk om de door de belastingplichtige 

gestelde akte te herkwalificeren, wegens de ontstentenis van een alternatieve juridische 

kwalificatie97. Hieruit volgt onmiddellijk dat artikel 344, § 1 WIB 1992 geen toepassing zal 

kunnen vinden98. 

In de tweede situatie kan de door belastingplichtige gestelde akte wel geherkwalificeerd 

worden99. Deze situatie zal zich slechts sporadisch voordoen. Zelfs in de parlementaire 

voorbereidingen werd de mogelijkheid om aan een akte meer dan één juridische kwalificatie 

te geven al aangemerkt als “in de praktijk vrij uitzonderlijk”100. Dit is het logische gevolg van 

het feit dat de verschillende feiten en rechtshandelingen, met het oogmerk ze in het 

rechtsverkeer van elkaar te kunnen onderscheiden, een verschillende juridische kwalificatie 

hebben meegekregen101. De voorwaarde dat de herkwalificatie de onderliggende 
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rechtshandelingen respecteert heeft de werking van artikel 344, § 1 WIB 1992 sterk beperkt 

in de gevallen waar de verrichting tot stand komt door één akte102. 

 2.1.2 De herkwalificatie van opeenvolgende akten  

De belastingplichtige kan gebruik maken van opeenvolgende akten om eenzelfde verrichting 

tot stand te brengen. De herkwalificatie zal in dit geval mogelijk zijn wanneer de 

administratie kan aantonen dat er tussen de verschillende akten een eenheid van bedoeling 

bestaat103. Indien zij hierin slaagt zullen de opeenvolgende akten haar niet tegenstelbaar 

zijn104. 

 2.2 De toepassingsmodaliteiten 

Indien de herkwalificatievoorwaarden voldaan zijn kan de administratie overgaan tot het 

herkwalificeren van de akte of akten die eenzelfde verrichting tot stand brengen. Hierbij 

dient de administratie rekening te houden met een aantal voorwaarden waaraan de 

herkwalificatie zelf onderworpen is.  

De eerste toepassingsmodaliteit houdt in dat de administratie rekening moet houden, 

vertrekkend vanuit de feiten, met de gevolgen van de door de belastingplichtige gestelde 

rechtshandelingen, en de door hem nagestreefde doelen105. De administratie moet de 

juridische kwalificatie die de belastingplichtigen aan hun verrichtingen hebben gegeven 

m.a.w. herkwalificeren naar de juridische kwalificatie die normaal aan dergelijke 

verrichtingen zou worden gegeven, om zo de belastingheffing in lijn met doel en strekking 

van de ontweken bepaling te herstellen106. Dit betekent dat de administratie moet kiezen 

voor die kwalificatie die het dichts bij de oorspronkelijke akte aansluit, en niet automatisch 

mag herkwalificeren naar de kwalificatie die tot de hoogste belasting leidt107. 
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Ten tweede is vereist dat de nieuwe juridische kwalificatie ‘juist’ is108. Hiertoe dient de 

administratie aan te tonen dat de bestanddelen waaruit de nieuwe kwalificatie is 

opgebouwd, terug te vinden zijn in de oorspronkelijke rechtshandeling109. 

2.2.1 Het Hof van Cassatie 

Het Hof van Cassatie heeft de herkwalificatie op basis van artikel 344, § 1 WIB 92 aan een 

bijkomende voorwaarde onderworpen. Dit gebeurde een eerste maal in haar arrest van 21 

april 2005110. Het Hof bevestigde het aan haar voorgelegde arrest van het Hof van Beroep te 

Bergen, aangezien o.a. “de uitwerking van de akte wordt nageleefd”111. Hieruit kan worden 

afgeleid dat het Hof van Cassatie de toepassing van de algemene misbruikbepaling 

onderwerpt aan de voorwaarde dat de herkwalificatie de rechtsgevolgen van de door de 

belastingplichtige gekozen akte naleeft112.   

In haar arrest van 4 november 2005 heeft het Hof van Cassatie dit uitdrukkelijk bevestigd: 

“Qu’il découle de ce texte, comme des travaux préparatoires de la loi du 22 juillet 1993 qui a 

introduit cette disposition […], que seule la qualification d’un acte peut être rendue 

inopposable à l’administration fiscale et que celle-ci ne peut, partant, lui donner une autre 

qualification qu’en respectant les effets juridiques de cet acte”113. De administratie zal dus 

steeds de rechtsgevolgen van de door de belastingplichtige gekozen akte moeten 

respecteren, wil zij overgaan tot herkwalificatie van deze akte. 

Deze voorwaarde werd verder verfijnd in het arrest van 22 november 2007114. Het Hof van 

Cassatie oordeelde dat: “de administratie […] evenwel slechts tot herkwalificatie van de 

verrichting [kan] overgaan indien de nieuwe kwalificatie gelijksoortige niet-fiscale 

rechtsgevolgen heeft als het eindresultaat van de door de partijen gestelde 
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rechtshandelingen”115. Het is bijgevolg niet vereist dat de niet-fiscale rechtsgevolgen van de 

in de plaats gestelde akte identiek zijn aan deze van de originele, gelijksoortig volstaat. 

De vraag is nu wat onder ‘gelijksoortige niet-fiscale rechtsgevolgen’ moet worden verstaan. 

HAELTERMAN116 is van oordeel dat het Hof van Cassatie hierop een antwoord biedt in haar 

arrest van 10 juni 2010117. Hij stelt dat het Hof aan de term ‘gelijksoortige niet-fiscale 

rechtsgevolgen’ een ruimere en pragmatischere betekenis heeft willen geven dan het 

voorheen aangenomen principe van gelijke juridische rechtsgevolgen. De nadruk moet meer 

liggen op de niet-fiscale rechtsgevolgen die voor de doorsnee burger van belang zijn, en niet 

op alle strikt juridische rechtsgevolgen die op academisch niveau kunnen worden 

onderscheiden, aldus de interpretatie van HAELTERMAN.  

Niet alle auteurs binnen de rechtsleer delen deze mening van HAELTERMAN, zo is 

GARABEDIAN van oordeel dat het arrest van 10 juni 2010 niets nieuws heeft opgeleverd118. 

AFDELING 3. FASE 3: RECHTMATIGE FINANCIËLE OF ECONOMISCHE BEHOEFTEN ALS TEGENBEWIJS 

Alvorens de administratie kan overgaan tot het heffen van de belasting op basis van artikel 

344, § 1 WIB 1992, moet zij aan de belastingplichtige de mogelijkheid bieden om de door 

hem gekozen kwalificatie te verantwoorden. Deze verantwoording komt erop neer dat de 

belastingplichtige aantoont dat de door hem gekozen juridische kwalificatie beantwoordt 

aan rechtmatige financiële of economische behoeften119. Als de belastingplichtige erin slaagt 

dit tegenbewijs te leveren zal de administratie geen gebruik kunnen maken van artikel 344, § 

1 WIB 1992 en de belasting moeten heffen op basis van de juridische kwalificatie die de 

belastingplichtige aan zijn akte heeft gegeven120. 

Het volstaat dat de belastingplichtige kan aantonen dat er naast de fiscale motieven ook 

minstens één financiële of economische behoefte aan de basis van zijn keuze voor een 
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bepaalde juridische kwalificatie ligt, opdat het tegenbewijs zou zijn geleverd121. Het is 

belangrijk hierbij op te merken dat het tegenbewijs uitsluitend moet worden geleverd voor 

de keuze van de juridische kwalificatie, en niet voor de onderliggende akten of 

verrichtingen122.  

De wetgever heeft nagelaten enige definitie van ‘financiële of economische behoeften’ op te 

nemen in de tekst van artikel 344, § 1 WIB 1992. Een verklaring hiervoor kan worden 

teruggevonden in de circulaire van 6 december 1993, welke stelt dat de belastingplichtige 

vrij is om zijn financiële of economische behoeften zelf te bepalen123. Hieruit volgt dat de 

administratie de door de belastingplichtige aangehaalde financiële of economische 

behoeften zal moeten aanvaarden, zonder dat zij de opportuniteit ervan kan in vraag 

stellen124. De administratie zal hierbij wel een marginale toetsing kunnen uitvoeren, wat 

impliceert dat de door de belastingplichtige aangehaalde behoeften niet kennelijk onredelijk 

mogen zijn125. 

Als laatste kan nog worden opgemerkt dat het feit dat de wetgever het tegenbewijs door de 

belastingplichtige heeft beperkt tot het aantonen van rechtmatige financiële en 

economische behoeften gevolgen heeft voor het toepassingsgebied van de algemene 

antimisbruikbepalingen126. Enkel verrichtingen die werden gesteld binnen de economische 

sfeer kunnen met de algemene antimisbruikbepalingen worden bestreden127.  
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HOOFDSTUK 2. MAKEN DE ALGEMENE ANTIMISBRUIKBEPALINGEN EEN TOEPASSING UIT VAN DE 

LEER VAN DE WETSONTDUIKING OF FRAUS LEGIS? 

Nu de toepassingsvoorwaarden en –modaliteiten van de algemene antimisbruikbepaling 

gekend zijn, kan de stelling ‘de antimisbruikbepalingen voeren het leerstuk van de 

wetsontduiking of fraus legis in het Belgisch recht in’ onderzocht worden. Het antwoord op 

deze vraag is essentieel voor het verdere onderzoek naar de grenzen die de leer van de 

wetsontduiking aan de vrije keuze van de minst belaste weg heeft gesteld. Immers kan er 

geen sprake zijn van een begrenzing van de vrije keuze van de minst belaste weg door het 

leerstuk van de wetsontduiking, als dit leerstuk in de eerste plaats nooit werd ingevoerd in 

het Belgisch fiscaal recht.  

Om een antwoord te bieden op deze vraag zullen de constitutieve elementen van het 

leerstuk van de wetsontduiking met deze van het rechtsmisbruik uit de algemene 

antimisbruikbepalingen worden vergeleken. In eerste instantie zullen deze elementen voor 

beide rechtsfiguren afzonderlijk besproken worden, waarna een confrontatie tussen beide 

volgt. 

AFDELING 1. HET BEGRIP ‘WETSONTDUIKING’ 

Het begrip wetsontduiking in het fiscaal recht werd in het eerste deel al kort omschreven. 

Wetsontduiking in fiscale zaken ligt voor wanneer een belastingplichtige zich, met de 

intentie om aan de werking van een fiscale wet te ontsnappen en gebruikmakend van 

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

gefrustreerde wet belastbare toestand zeer dicht benadert128. 

Uit deze definitie kunnen de twee wezenlijke bestanddelen of criteria van de wetsontduiking 

worden afgeleid. Het gaat om een subjectief criterium, zijnde het ontwijkingsmotief, en een 

objectief criterium, zijnde de strijdigheid met doel en strekking van een wet129. Naast deze 
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twee criteria of bestanddelen, zal ook de herkwalificatie een sleutelfunctie spelen binnen 

het leerstuk van de wetsontduiking of fraus legis130.  

Om tot een correcte invulling van deze elementen te komen, is het aangewezen om even de 

grens met Nederland over te steken, waar het leerstuk van de wetsontduiking in 

tegenstelling met België wel tot de heersende rechtsleer en rechtspraak behoort131.  

 1.1 Het leerstuk van de wetsontduiking in Nederland 

1.1.1 Het ontwijkingsmotief  

Het belastingrecht in Nederland wordt, net zoals dit het geval is in België, beheerst door een 

grondwettelijk legaliteitsbeginsel132. Dit beginsel biedt de belastingplichtige de nodige 

rechtszekerheid doordat de fiscale gevolgen van zijn rechtshandelingen uit de wet kenbaar 

zijn133. Bovendien verleent het aan de belastingplichtige de vrijheid om te kiezen voor de 

rechtsvorm die hem het voordeligste lijkt134.  

De Nederlandse belastingwetgeving vertrekt hierbij impliciet vanuit de veronderstelling dat 

de belastingplichtige zijn handelingen stelt op basis van economische of andere 

aanvaardbare motieven135. Een handeling die slechts fiscale motieven als grondslag heeft is 

bijgevolg in strijd met dit uitganspunt en zou aan de toepassing van het leerstuk van de 

wetsontduiking kunnen worden onderworpen136. Het leerstuk van de wetsontduiking in het 

fiscaal recht vertrekt zodoende vanuit de idee dat “het niet aanvaardbaar is dat de beoogde 

fiscale gevolgen van een uitsluitend, althans volstrekt overwegend, op grond van de 

gewenste fiscale gevolgen gekozen vormgeving, moeten worden aanvaard op grond van de 

wet, tenzij het aannemelijk is dat de wetgever een dergelijke vormgeving voor bepaalde 

gevallen heeft gewild, althans heeft toegelaten”137.  
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De belastingplichtige zal zich in het geval van wetsontduiking m.a.w. niet kunnen beroepen 

op de bescherming waarin het grondwettelijk legaliteitsbeginsel, onder de vorm van 

rechtszekerheid, voorziet138. Dit is volgens IJZERMAN enkel aanvaardbaar indien deze 

doorbreking van de rechtszekerheid van de wettekst wordt gekoppeld aan de voorwaarde 

dat de belastingplichtige met zijn handelen een fiscaal voordeel vooropstelde en enig 

economisch of ander aanvaardbaar motief voor de handeling hem vreemd zijn139. De 

belastingplichtige bevindt zich zo in de mogelijkheid om op basis van zijn eigen motieven het 

risico op de doorbreking van de rechtszekerheid te kennen140. 

Wanneer de belastingplichtige het bestaan van reële economische of andere aanvaardbare 

motieven kan aantonen, dienen deze steeds te worden afgewogen tegen de fiscale 

beweegredenen141. Opdat het leerstuk van de wetsontduiking toepassing zou kunnen vinden 

is vereist “dat voor de belanghebbende het bereiken van een aanzienlijke belastingbesparing 

het enige, althans volstrekt overwegende, motief is geweest”142. De bewijsvoering kan hierbij 

worden geholpen door te kijken naar de mate waarin de door de belastingplichtige gestelde 

handelingen als geknutseld, ongebruikelijk, abnormaal, omslachtig,… kunnen worden 

beschouwd143. 

Het ontwijkingsmotief vervult aldus een centrale rol voor de toepassing van het leerstuk van 

de wetsontduiking of fraus legis. Enerzijds speelt het, vertrekkende vanuit het uitgangspunt 

van het leerstuk van de wetsontduiking, een belangrijke rol in de beoordeling van het al dan 

niet voorliggen van wetsontduiking144. Anderzijds stelt het de belastingplichtige in staat om 

de kans op de doorbreking van de rechtszekerheid van de wettekst en dus de toepassing van 

het leerstuk in te schatten145. 
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  1.1.2 Strijdigheid met doel en strekking van de wet 

Strijdigheid met doel en strekking van de wet vormt de tweede voorwaarde of het 

objectieve criterium voor de toepassing van het leerstuk van de wetsontduiking of fraus legis 

in het Nederlandse belastingrecht. ‘Doel en strekking van de wet’ is echter geen eenduidig 

begrip, en kan op verschillende wijzen worden geïnterpreteerd146. Wel duidelijk is wat niet 

onder het begrip moet worden verstaan: het maximaliseren van de belastingopbrengst voor 

de staat147.  

Om doel en strekking van de wet te achterhalen moet worden gekeken naar de concrete 

bepaling die door de belastingplichtige, met het oogmerk belastingen te ontwijken, werd 

gefrustreerd148. Hierbij zal de wetsgeschiedenis van de betrokken bepaling de belangrijkste 

bron van informatie vormen149.  

Het onderzoek naar de geschiedenis van de desbetreffende wet kan vier verschillende 

resultaten opleveren. Een eerste mogelijk uitkomst houdt in dat uit de wetsgeschiedenis 

blijkt dat de wetgever op de hoogte was van de mogelijkheid tot het ontwijken van de 

belasting en deze mogelijkheid heeft aanvaard150. Een belastingplichtige zal niet handelen in 

strijd met doel en strekking van de wet indien hij van deze mogelijkheid gebruik maakt om 

aan de belasting te ontsnappen151. 

In een tweede mogelijke situatie heeft de wetgever tijdens het tot stand komen van de wet 

het bestaan van een mogelijkheid tot belastingontwijking onderkend, maar heeft zij deze 

noch aanvaard, noch een poging ondernomen om deze mogelijkheid uit te sluiten152. Het 

leerstuk van de wetsontduiking zal geen toepassing kunnen vinden, het bestaan van dit 

leerstuk betekent immers niet dat de wetgever nalatig mag zijn bij het maken van wetten153. 
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De derde mogelijke situatie doet zich voor wanneer de mogelijkheid tot belastingontwijking 

pas wordt ontdekt nadat de wet reeds in werking is getreden154. Indien de wetgever nalaat 

om op deze nieuwe ontwikkeling te reageren, ondanks het feit dat hij ervan op de hoogte is, 

of zou moeten zijn, dan kan rechtsverwerking de toepassing van het leerstuk van de 

wetsontduiking uitsluiten155. 

In de vierde mogelijke situatie blijkt uit de wetsgeschiedenis dat de wetgever, tegen de 

verwachting in, een bepaalde mogelijkheid tot belastingontwijking niet in beschouwing heeft 

genomen156. De strijdigheid met doel en strekking van de wet zal in dit geval moeten worden 

beoordeeld naargelang de specifieke omstandigheden van de voorliggende casus157. Hierbij 

moet worden opgemerkt dat een dergelijk situatie waarschijnlijk in het nadeel van de 

belastingplichtige zal worden beslecht158. 

Naast de wetsgeschiedenis kan ook het systeem van de wet worden aangewend om doel en 

strekking van de wet te achterhalen159. Een wettelijke bepaling bestaat immers niet enkel op 

zichzelf, maar vervult tevens een functie in het systeem van de wet160. Opdat doel en 

strekking uit het systeem van de wet zou kunnen worden afgeleid is wel vereist dat de 

concrete wettelijke bepaling zelf een normatieve teleologische interpretatie toelaat161. 

Als laatste kan worden opgemerkt dat ook de door de wetgever beoogde economische 

realiteit kan helpen om de strijdigheid van een rechtshandeling met doel en strekking van de 

wet te achterhalen162. Voorwaarde hiervoor is dat de gefrustreerde bepaling tot doel had de 

economische realiteit te treffen163. De strikte interpretatie in het fiscaal recht laat namelijk 
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geen ruimte voor een radicale “substance over form” benadering, waarbij de economische 

realiteit primeert op de juridische vormgeving164. 

1.1.3 De Herkwalificatie 

Indien beide criteria cumulatief voldaan zijn kan het leerstuk van de wetsontduiking 

toepassing vinden. Dit houdt in dat de handelingen van de belastingplichtige kunnen worden 

geherkwalificeerd, zodanig dat de belasting kan worden geheven in overeenstemming met 

doel en strekking van de door de belastingplichtige gefrustreerde fiscale bepaling165. Onder 

herkwalificatie moet eveneens het negeren van rechtshandelingen worden begrepen166.  

AFDELING 2. HET BEGRIP ‘RECHTSMISBRUIK’ 

Met artikel 344, § 1 WIB 1992 wordt het beginsel van rechtsmisbruik rechtstreeks in het 

fiscaal recht geïntroduceerd167. De voorbereidende werkzaamheden bij de wet van 22 juli 

1993 verduidelijken:  

“als het gaat om overeenkomsten of juridische akten waarvan de regelmatigheid 

vanuit het burgerlijk recht niet aangevochten is, zal het rechtsmisbruik bedoeld door 

het nieuw artikel [344, § 1 WIB 1992] erin bestaan dat de belastingplichtige juridische 

kwalificaties aanwendt om de belasting te omzeilen. Ten tweede zal het 

rechtsmisbruik in fiscale zin, wat zijn toepassingssfeer betreft, de eenvoudige veinzing 

overstijgen in de zin van het burgerlijk recht zoals die thans door de rechtspraak 

wordt toegepast inzake belastingrecht. Er zal rechtsmisbruik zijn niet enkel als de 

juridische akte die de partijen beweren te hebben gemaakt niet beantwoordt aan de 

werkelijkheid die de verhoudingen tussen de partijen beheerst, maar ook als de 

juridische kwalificatie die de partijen geven aan een handeling, hoewel werkelijk 

gewild en uitgevoerd, werd vastgesteld om de belasting te omzeilen”168. 

Het begrip rechtsmisbruik in fiscale zaken omvat aldus twee gevallen. In de eerste plaats is 

er sprake van rechtsmisbruik wanneer er simulatie in burgerrechtelijke zin voorligt. Ten 
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tweede omvat rechtsmisbruik de situatie waarin de juridische kwalificatie, die de 

belastingplichtige aan zijn rechtshandeling heeft gegeven, fiscaal geïnspireerd is. 

Het tweede geval van rechtsmisbruik stelt aldus de vereiste van een ontwijkingsmotief169. 

Dit blijkt duidelijk uit de tekst van artikel 344, § 1 WIB 1992: 

“Aan de administratie der directe belastingen kan niet worden tegengeworpen, de 

juridische kwalificatie (…), wanneer de administratie (...) vaststelt dat die kwalificatie 

tot doel heeft de belasting te ontwijken (…)”. 

De vereiste van een ontwijkingsmotief maakt duidelijk dat artikel 344, § 1 WIB 1992 niet het 

principe van “substance over form” of belastingheffing naar economische werkelijkheid 

invoert in het Belgisch fiscaal recht170. Dit wordt door de  voorbereidende werkzaamheden 

bevestigd, welke stellen dat de belastingheffing nog steeds naar juridische realiteit dient te 

gebeuren171. 

Een tweede vereiste voor het voorliggen van rechtsmisbruik kan worden afgeleid uit de 

mogelijkheid tot herkwalificatie van de door de belastingplichtige gestelde akte(n)172. Deze 

mogelijkheid moet toelaten om de belasting te heffen op basis van de juridische kwalificatie 

die normaal aan de tussen de betrokken partijen tot stand gekomen verrichtingen zou 

worden gegeven173. Onder de normale juridische kwalificatie moet worden verstaan: “de 

kwalificatie die de belastinggrondslag herstelt wanneer de door de partijen gekozen 

kwalificatie alleen tot doel heeft de belasting te ontwijken”174. 

De wijze waarop de herkwalificatie dient te gebeuren leunt hiermee zeer dicht aan bij de 

herkwalificatie in functie van doel en strekking van de ontweken wet, die het leerstuk van de 

wetsontduiking in het Nederlandse fiscaal recht kenmerkt175. Het komt er bijgevolg op neer 

dat de herkwalificatie zal moeten gebeuren op zodanige wijze dat de belasting  
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overeenkomstig doel en strekking van de ontweken bepaling kan worden geheven176. Hieruit 

volgt de vereiste van strijdigheid met doel en strekking van de ontweken bepaling voor de 

toepassing van rechtsmisbruik in fiscale zaken177. 

De voorbereidende werkzaamheden van artikel 344, § 1 WIB 1992 onderstrepen het belang 

van de mogelijkheid tot herkwalificatie bij de toepassing van deze bepaling, en spreken in dit 

verband zelfs van “de hoeksteen van het nieuwe gebouw dat artikel 344, § 1 van het WIB 

1992 bouwt”178. Het is dan ook opmerkelijk dat deze mogelijkheid tot herkwalificatie in 

hoofde van de administratie niet (uitdrukkelijk) werd opgenomen in de tekst van artikel 344, 

§ 1 WIB 1992179. 

AFDELING 3. CONFRONTATIE 

De wetgever stelt in de voorbereidende werkzaamheden expliciet dat het grondwettelijk 

legaliteitsbeginsel zich verzet tegen de invoering van het leerstuk van de wetsontduiking in 

het Belgisch fiscaal recht180. Hieruit kan worden afgeleid dat de wetgever niet, of althans niet 

openlijk, de invoering van voormeld leerstuk beoogde.  

Ondanks deze passage in de voorbereidende werkzaamheden zijn verschillende auteurs181 

binnen de rechtsleer de mening toegedaan dat de anti-rechtsmisbruikmaatregel in 

werkelijkheid een anti-wetsontduikingsmaatregel uitmaakt182. Zij argumenteren dat de 

bestanddelen die het leerstuk van de wetsontduiking of fraus legis kenmerken, eveneens 

vervat zitten in het fiscaal rechtsmisbruik van artikel 344, § 1 WIB 1992183.  
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In de eerste plaats hanteren beide rechtsfiguren hetzelfde subjectieve criterium, zijnde het 

ontwijkingsmotief in hoofde van de belastingplichtige184. Hierbij moet worden opgemerkt 

dat de mate waarin het ontwijkingsmotief in hoofde van de belastingplichtige aanwezig 

moet zijn wel verschillend is voor beide rechtsfiguren. Het fiscaal rechtsmisbruik stelt de 

vereiste van een exclusief ontwijkingsmotief185, daar waar het Nederlandse leerstuk van de 

wetsontduiking reeds toepassing vindt van zodra de keuze voor de juridische vormgeving 

volstrekt overwegend door fiscale motieven werd ingegeven186.  

Ten tweede kan het objectieve criterium uit het leerstuk van de wetsontduiking, of de 

strijdigheid met doel en strekking van de wet worden afgeleid uit de wijze waarop de 

herkwalificatie in het geval van rechtsmisbruik dient te gebeuren (zie supra)187. Ook het Hof 

van Cassatie188 lijkt de strijdigheid met doel en strekking van de wet als voorwaarde voor het 

voorliggen van rechtsmisbruik te onderkennen. Zo vereist de toepassing van artikel 344, § 1 

WIB 1992 volgens het Hof dat de administratie aantoont “dat de toestand waarin de 

belastingplichtige zich, ter ontwijking van de belasting, door middel van zijn juridische 

constructie heeft gebracht, de volgens de administratie door de fiscale wet beoogde toestand 

zo dicht benadert dat doel en strekking van die wet zouden worden miskend indien die 

toestand fiscaal niet op dezelfde wijze werd behandeld”189. 

Tot slot biedt de mogelijkheid tot herkwalificatie in het geval van fiscaal rechtsmisbruik zelf, 

en het belang dat hieraan wordt gehecht een goede indicatie dat de wetgever hiermee het 

leerstuk van de wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht heeft geïntroduceerd190. De 

herkwalificatie speelt namelijk eveneens een belangrijke rol in het leerstuk van de 

wetsontduiking in het Nederlandse fiscaal recht191. 

                                                      
184

 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken of de keuze van de minst belaste weg op het vlak van de 
inkomstenbelastingen na de wet van 22 juli 1993, Gent, Mys & Breesch, 1994, p. 54. 
185

 Parl.St., Senaat, 1992-1993, nr. 762/1, p. 2-3. 
186

 Hoge Raad 21 november 1984, B.N.B. 1985/32. 
187

 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken of de keuze van de minst belaste weg op het vlak van de 
inkomstenbelastingen na de wet van 22 juli 1993, Gent, Mys & Breesch, 1994, p. 54-55. 
188

 Arbitragehof 24 november 2004, nr. 188/2004, B.S. 11 januari 2005.   
189

 Arbitragehof 24 november 2004, nr. 188/2004, B.S. 11 januari 2005.   
190

 S. VAN CROMBRUGGE, “De invoering van het leerstuk van fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal 
recht”, T.R.V. 1993, p. 281. 
191

 P. FAES, Het rechtsmisbruik in fiscale zaken of de keuze van de minst belaste weg op het vlak van de 
inkomstenbelastingen na de wet van 22 juli 1993, Gent, Mys & Breesch, 1994, p. 55. 



36 
 

De mogelijkheden tot herkwalificatie op basis van artikel 344, § 1 WIB 1992 zijn evenwel 

beperkter dan deze waarover de Nederlandse belastingadministratie beschikt bij de 

toepassing van het leerstuk van de wetsontduiking. Artikel 344, § 1 WIB 1992 laat enkel toe 

een rechtshandeling te herkwalificeren in een andere rechtshandeling192, daar waar het 

leerstuk van de wetsontduiking in Nederland eveneens voorziet in de mogelijkheid om een 

rechtshandeling volledig te negeren (zie supra). 

Hieruit concluderen voormelde auteurs dat de wetgever met artikel 344, § 1 WIB 1992 een 

“verschijningsvorm” van het leerstuk van de wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht 

heeft geïntroduceerd193. De strengere voorwaarden die de wetgever aan de toepassing van 

‘het leerstuk van de wetsontduiking in het Belgisch fiscaal’ recht heeft gesteld maken dat er 

geen sprake kan zijn van fraus legis naar Nederlands recht, maar wel van “het kleine 

broertje” ervan194.  

Deze conclusie wordt volledig door mij gedeeld. Het is duidelijk dat de wetgever met de 

algemene antimisbruikbepaling de basiselementen van het leerstuk van de wetsontduiking 

in het Belgisch fiscaal recht heeft geïntroduceerd. De strikte toepassingsvoorwaarden maken 

dat de werking ervan enger ligt dan het leerstuk van de wetsontduiking in het Nederlandse 

recht. Het Belgische leerstuk moet hierdoor, zoals gezegd, eerder als een variant of 

verschijningsvorm van het Nederlandse type worden beschouwd. 
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HOOFDSTUK 3. DE KEUZE VAN DE MINST BELASTE WEG NA DE INVOERING VAN DE (OUDE) 

ALGEMENE ANTIMISBRUIKBEPALINGEN 

Zoals beargumenteerd heeft de wetgever met de algemene antimisbruikbepaling een 

toepassing sui generis van het leerstuk van de wetsontduiking ingevoerd in het Belgisch 

fiscaal recht. De vraag luidt nu in welke mate het leerstuk van de wetsontduiking, onder de 

vorm van de oude algemene antimisbruikbepalingen, de vrije keuze van de minst belaste 

weg heeft beïnvloed. 

Uit de memorie van toelichting blijkt duidelijk dat het niet de wens was van de wetgever om 

een einde te stellen aan de vrije keuze van de minst belaste weg, maar deze enkel te 

beperken195. De wetgever poogde met deze algemene antimisbruikbepalingen een einde te 

stellen aan de steeds toenemende belastingontwijking door middel van louter fiscaal 

geïnspireerde juridische constructies196. De ruime betekenis die het Hof van Cassatie in 

eerste instantie met het arrest “Brepols”, en later met het arrest “Au Vieux Saint-Martin” 

aan de vrije keuze van de minst belaste weg had gegeven, liet de administratie machteloos 

in haar strijd tegen dergelijke juridische constructies (zie supra). De vrije keuze van de minst 

belaste weg werd enkel beperkt door de voorwaarde dat de belastingplichtige alle gevolgen 

van zijn handelen moest aanvaarden, en hierbij geen wettelijke bepaling mocht schenden. 

De wetgever heeft hieraan met de invoering van de algemene antimisbruikbepalingen een 

extra voorwaarde toegevoegd. Opdat de juridische kwalificatie tegenstelbaar zou zijn aan de 

administratie is vereist dat deze kwalificatie niet uitsluitend werd gekozen met het oog op 

het verkrijgen van een fiscaal voordeel, maar beantwoordt aan rechtmatige financiële of 

economische behoeften197. Er mag m.a.w. geen sprake zijn van rechtsmisbruik. 

De algemene antimisbruikbepaling is wel onderworpen aan een aantal strenge 

toepassingsvoorwaarden. Zo vraagt de toepassing ervan een exclusief ontwijkingsmotief in 

hoofde van de belastingplichtige en is vereist dat de door de belastingplichtige gekozen 

juridische kwalificatie in aanmerking komt voor herkwalificatie.  
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De exclusiviteit van het ontwijkingsmotief houdt in dat de algemene antimisbruikbepalingen 

geen toepassing kunnen vinden wanneer de belastingplichtige één of meerdere financiële of 

economische behoeften kan aantonen voor zijn keuze van een juridische kwalificatie (zie 

supra). Zelfs een ondergeschikte of bijkomstige behoefte volstaat om aan de toepassing te 

ontsnappen.  

Doordat het tegenbewijs van de belastingplichtige enkel betrekking heeft op financiële of 

economische behoeften, blijft het toepassingsgebied van de algemene antimisbruikbepaling 

beperkt tot handelingen binnen de economische sfeer. Voor handelingen gesteld in de 

private sfeer verandert er bijgevolg niets. 

De vereiste van de mogelijkheid tot herkwalificatie heeft de werking van de algemene 

antimisbruikbepaling sterk beperkt. Voor verrichtingen die tot stand zijn gekomen door 

middel van één enkele akte staat de administratie voor een zo goed als onmogelijke 

opdracht. Aan akten kunnen immers zelden meerdere juridische kwalificatie worden 

gegeven.  

In het geval de verrichtingen van de belastingplichtige tot stand zijn gekomen door 

verschillende akten die eenzelfde verrichting tot stand brengen zijn de mogelijkheden tot 

herkwalificatie iets ruimer, doch ook hier blijft de herkwalificatieproblematiek gelden. 

Daarnaast moet erop gewezen worden dat het Hof van Cassatie de 

toepassingsmogelijkheden van de algemene antimisbruikbepalingen sterk heeft ingeperkt 

door de herkwalificatie te koppelen aan de vereiste van soortgelijke niet-fiscale 

rechtsgevolgen. Verschillende aktes brengen doorgaans immers verschillende 

rechtsgevolgen teweeg198. 

Samenvattend kan worden gesteld dat de toepassingsvoorwaarden van de algemene 

antimisbruikbepalingen de werking ervan in de praktijk sterk hebben beperkt. De grenzen 

die het leerstuk van de wetsontduiking, onder de vorm van de algemene 

antimisbruikbepalingen, aan de vrije keuze van de minst belaste weg stelt zijn dan ook 

minimaal.   
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DEEL 3. DE NIEUWE ANTIMISBRUIKBEPALINGEN 

In het tweede deel werd gesteld dat de wetgever met de algemene antimisbruikbepalingen 

een verschijningsvorm van het leerstuk van de wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht 

heeft geïntroduceerd. Deze algemene antimisbruikbepalingen bleken echter geen efficiënt 

wapen voor de administratie om de vrije keuze van de minst belaste weg te beperken. In het 

bijzonder de rechtspraak van het Hof van Cassatie, waarin het Hof heeft geoordeeld dat de 

niet-fiscale rechtsgevolgen van de geherkwalificeerde akte gelijksoortig moeten zijn aan 

deze van de oorspronkelijke akte, heeft de toepassing van deze bepalingen sterk gelimiteerd 

(zie supra).  

Een parlementaire onderzoekscommissie naar de grote fiscale fraudedossiers kwam tot 

dezelfde vaststelling: “De wetgeving omvat thans een aantal specifieke en deelmaatregelen 

tegen misbruiken waarvan de toepassing niet altijd vlot verloopt. Om te verhinderen dat 

gevallen van kennelijk misbruik als een keuze voor de minst belastbare weg worden 

beschouwd, moeten de anti-misbruikregels worden aangescherpt en moet een algemene 

maatregel worden ingevoerd van misbruik van recht in fiscale aangelegenheden. In dat 

opzicht zou artikel 344 van het WIB 92 moeten worden herwerkt”199. 

De wetgever heeft dit advies ter harte genomen en met de Programmawet (I) van 29 maart 

2012200 werd het nieuwe artikel 344, § 1 ingevoerd in het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992. De nieuwe tekst van artikel 344, § 1 WIB 92 luidt als volgt: 

“§ 1. Aan de Administratie kan niet worden tegengeworpen, de rechtshandeling noch 

het geheel van rechtshandelingen dat een zelfde verrichting tot stand brengt, 

wanneer de Administratie door vermoedens of andere in artikel 340 bedoelde 

bewijsmiddelen en aan de hand van objectieve omstandigheden aantoont dat er 

sprake is van fiscaal misbruik.  

Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige middels de door hem 

gestelde rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen één van de volgende 

verrichtingen tot stand brengt :  
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1° een verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met de doelstellingen van een bepaling 

van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten buiten het 

toepassingsgebied van die bepaling plaatst; of  

2° een verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt op een belastingvoordeel 

voorzien door een bepaling van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen 

besluiten en de toekenning van dit voordeel in strijd zou zijn met de doelstellingen van 

die bepaling en die in wezen het verkrijgen van dit voordeel tot doel heeft.  

Het komt aan de belastingplichtige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn 

rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen door andere motieven 

verantwoord is dan het ontwijken van inkomstenbelastingen.  

Indien de belastingplichtige het tegenbewijs niet levert, dan wordt de belastbare 

grondslag en de belastingberekening zodanig hersteld dat de verrichting aan een 

belastingheffing overeenkomstig het doel van de wet wordt onderworpen alsof het 

misbruik niet heeft plaatsgevonden". 

Een identieke bepaling, op de laatste alinea na, werd ingevoerd in artikel 18, § 2 van het 

Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten201. De werking van artikel 106, alinea 

2 W.Succ. maakt dat deze bepaling eveneens van toepassing is in het Wetboek der 

successierechten. De laatste alinea luidt voor deze bepalingen als volgt: 

“Indien de belastingschuldige het tegenbewijs niet levert, dan wordt de verrichting 

aan een belastingheffing overeenkomstig het doel van de wet onderworpen alsof het 

misbruik niet heeft plaatsgevonden”.  

De nieuwe tekst van deze antimisbruikbepalingen versterkt het standpunt dat het leerstuk 

van de wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht werd geïntroduceerd202. Alvorens hier 

verder op in te gaan, worden eerst de verschilpunten van de nieuwe tekst met deze van de 

oude bepalingen bekeken. 
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HOOFDSTUK 1. DE NIEUWE ANTIMISBRUIKBEPALINGEN NADERBIJ BEKEKEN 

De nieuwe algemene antimisbruikbepalingen hebben aldus tot doel tegemoet te komen aan 

de problemen die een efficiënte toepassing van de oude bepalingen verhinderden203. De 

logica van de oude bepalingen werd echter niet geheel overboord gegooid, maar dient als 

basis voor de nieuwe bepalingen204. Zo dient de administratie nog steeds het fiscaal misbruik 

in hoofde van de belastingplichtige te bewijzen, waarbij de sanctie van niet-

tegenstelbaarheid slechts toepassing kan vinden bij gebrek aan tegenbewijs door diezelfde 

belastingplichtige205. 

Een vergelijking tussen de oude en nieuwe bepalingen toont dat de verschillen zich 

hoofdzakelijk situeren op vier vlakken: (1) het voorwerp van de niet-tegenstelbaarheid, (2) 

de invoering van een definitie van ‘fiscaal misbruik’, (3) de verduidelijking van de verdeling 

van de bewijslast tussen de administratie en belastingplichtige en (4) een herziening van de 

fiscale toestand van de belastingplichtige206. 

Verder kan nog worden opgemerkt dat de nieuwe antimisbruikbepalingen, in tegenstelling 

tot de oude bepalingen, zowel van toepassing zullen zijn op verrichtingen die zich bevinden 

binnen de economische sfeer, als op verrichtingen die zich afspelen in het kader van het 

beheer van het privévermogen207.  

AFDELING 1. HET VOORWERP VAN DE NIET-TEGENSTELBAARHEID 

De niet-tegenstelbaarheid heeft onder de nieuwe bepalingen betrekking op de 

rechtshandeling zelf of het geheel van rechtshandelingen dat eenzelfde verrichting tot stand 

brengt, daar waar het voorwerp van de niet-tegenstelbaarheid voordien enkel de juridische 

kwalificatie van de akte betrof208. Het begrip ‘geheel van rechtshandelingen dat eenzelfde 

verrichting tot stand brengt’ moet hierbij op dezelfde wijze worden ingevuld als het oude 

begrip ‘afzonderlijke akten die eenzelfde verrichting tot stand brengen’209. 
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De niet-tegenstelbaarheid van de rechtshandeling zelf, i.p.v. de juridische kwalificatie ervan 

is noodzakelijk, wil men de administratie in de mogelijkheid stellen om in het geval van 

fiscaal misbruik de belastbare grondslag te herstellen alsof het fiscaal misbruik niet heeft 

plaatsgevonden210. Het substitueren van een rechtshandeling door een andere 

rechtshandeling heeft immers onvermijdelijk tot gevolg dat de eruit voortvloeiende 

rechtsgevolgen zullen verschillen211. 

AFDELING 2. DE INVOERING VAN EEN DEFINITIE VAN ‘FISCAAL MISBRUIK’ 

In tegenstelling tot wat het geval was bij de oude antimisbruikbepalingen, heeft de wetgever 

bij de invoering van de nieuwe bepalingen het niet nagelaten om het begrip ‘fiscaal misbruik’ 

te definiëren. De wetgever schikt zich hiermee naar het advies van de Raad van State, waarin 

de Raad opmerkt dat het legaliteitsbeginsel vereist dat de belastingplichtige de belasting kan 

kennen uit de wet, ook zo wanneer een bepaling het bestrijden van wetsontduiking tot doel 

heeft212. 

De definitie van fiscaal misbruik beoogt twee courante vormen van belastingontwijking via 

juridische vormgeving213. De eerste vorm van belastingontwijking houdt in dat de 

belastingplichtige zich aan de toepassing van een wettelijke bepaling onttrekt, doch de door 

hem gecreëerde toestand de door de ontweken bepaling belastbare toestand zo dicht 

benadert, dat doel en strekking van deze bepaling zouden worden miskent indien de 

belastingheffing niet overeenkomstig deze bepaling zou gebeuren214. De tweede vorm van 

belastingontwijking ligt voor wanneer de belastingplichtige zich binnen het 

toepassingsgebied van een fiscale bepaling plaatst met het oogmerk het in die bepaling 

vervatte belastingvoordeel te genieten, wanneer deze bepaling de door de belastingplichtige 

gecreëerde toestand niet poogde te bevoordelen215. 
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In lijn met de rechtspraak van het Hof van Justitie, en meer bepaald de arresten “Halifax”216 

en “Cadburry Schweppes”217, bestaat de definitie van fiscaal misbruik bijgevolg uit een 

objectief en een subjectief element218. Het objectieve element heeft betrekking op de 

strijdigheid met doel en strekking van een fiscale bepaling. Het subjectieve element omvat 

het ontwijkingsmotief in hoofde van de belastingplichtige bij de keuze van zijn 

rechtshandeling(en).  

De parlementaire voorbereidingen linken de strijdigheid met doel en strekking van de wet 

aan het begrip “volstrekt kunstmatige constructie”219. Wat hieronder moet worden 

begrepen wordt eveneens verduidelijkt in de parlementaire voorbereidingen. Een 

constructie wordt als volstrekt kunstmatig aangemerkt wanneer de verrichtingen (1) niet de 

economische doelstellingen onderliggend aan de fiscale wetgeving nastreven, (2) geen 

verband houden met de economische werkelijkheid, of (3) niet aan commerciële of 

financiële marktvoorwaarden plaatsvindt220.  

AFSCHRIFT plaats hier onmiddellijk een vraagteken bij221. Hij stelt dat, alhoewel het Hof van 

Justitie in het kader van het primair Europees recht naar het begrip “volstrekt kunstmatige 

constructie” verwijst, het Hof nooit heeft geoordeeld dat er sprake is van rechtsmisbruik 

telkens er een dergelijke constructie voorligt. Bovendien is er in de tekst van de algemene 

antimisbruikbepalingen geen spoor terug te vinden van het begrip “volstrekt kunstmatige 

constructie”. AFSCHRIFT is dan ook van oordeel dat de vraag of aan het begrip voldaan is, 

irrelevant is bij de beoordeling van het objectieve element. Er kan slecht fiscaal misbruik 

voorliggen indien de administratie erin slaagt te bewijzen dat de voorwaarden uit de wet zijn 

voldaan, namelijk de strijdigheid met doel en strekking van de wet. 

Het standpunt van AFSCHRIFT is naar mijn mening het juiste. Indien de wetgever tot doel 

had het begrip “volstrekt kunstmatige constructie” te koppelen aan de strijdigheid met doel 

en strekking van de wet, dan had hij dit moeten doen in de tekst van de algemene 

antimisbruikbepalingen zelf. De voorwaarde opgenomen in de wettekst is duidelijk, de 
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administratie dient de strijdigheid met doel en strekking van een fiscale bepaling aan te 

tonen. Het volstrekt kunstmatige karakter van de rechtshandeling(en) kan wel een 

belangrijke rol spelen bij het bewijzen van het subjectieve element op basis van 

vermoedens, maar is irrelevant voor wat betreft het objectieve element222. 

Als laatste dient er te worden gewezen op het feit dat de definitie van fiscaal misbruik 

spreekt van “de bepalingen van dit wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen 

besluiten”223. Over de draagwijdte van deze term lopen de meningen namelijk uiteen. De 

Administratie en de wetgever zijn van oordeel dat aan deze term een ruime betekenis moet 

worden gegeven, en er bijgevolg ook de bijzondere bepalingen moeten onder worden 

verstaan224. De rechtsleer daarentegen beroept zich op de strikte interpretatie van de 

wettekst en beperkt het toepassingsgebied van de algemene antimisbruikbepalingen tot de 

bepalingen van het wetboek waarin ze zijn opgenomen, en de ter uitvoering daarvan 

genomen besluiten225. 

Het standpunt van de rechtsleer hieromtrent verdient de voorkeur. Het is onaanvaardbaar 

dat de wetgever een dergelijke beperkende bepaling opneemt in de definitie van fiscaal 

misbruik, en toch een ruime interpretatie ervan beoogt. Het is een voorbeeld van 

onzorgvuldige wetsredactie, en bijgevolg dient de wetgever aan zijn tekst te worden 

gehouden. Zeker wanneer men in aanmerking neemt dat een amendement dat een ruimer 

begrip trachtte in te voeren werd weggestemd226.  
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AFDELING 3. VERDELING VAN DE BEWIJSLAST TUSSEN DE ADMINISTRATIE EN BELASTINGPLICHTIGE 

 3.1 Bewijslast van de administratie 

In de eerste plaats komt het aan de administratie toe om aan te tonen dat aan de definitie 

van fiscaal misbruik is voldaan227. Dit dient zij te doen aan de hand van objectieve 

omstandigheden, eigen aan de voorliggende casus228. Net zoals dit het geval was onder de 

oude bepaling zal de administratie hierbij gebruik kunnen maken van het bewijs door 

vermoedens229. Het bewijs door vermoedens houdt in dat de administratie vertrekt vanuit 

een voldoende zeker en vaststaand feit en hieruit het onbekende feit kan aantonen, of meer 

specifiek, dat de administratie op een neutrale wijze en vertrekkende vanuit de objectieve 

omstandigheden het fiscaal misbruik aannemelijk kan maken.230 

Het bewijs van het subjectieve element verdient enige extra aandacht. Het subjectieve 

element, of de intentie om een fiscaal voordeel te verkrijgen is enkel terug te vinden in de 

definitie van de tweede vorm van fiscaal misbruik (waarbij de belastingplichtige zich binnen 

het toepassingsgebied van een bepaling plaats die voorziet in een belastingvermindering)231. 

Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat de administratie het subjectieve element bij de 

eerste vorm van fiscaal misbruik (waarbij de belastingplichtige zich buiten het 

toepassingsgebied van een fiscale bepaling plaats die voorziet in een (hogere) 

belastingheffing) niet hoeft te bewijzen232.  

De memorie van toelichting biedt inzake deze problematiek geen soelaas, integendeel. De 

memorie van toelichting bevestigt dat de administratie het fiscaal misbruik in hoofde van de 

belastingplichtige dient te bewijzen233, en erkend dat fiscaal misbruik bestaat uit een 

subjectieve en objectieve component234. Contradictorisch genoeg vervolgt de memorie van 
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toelichting vervolgens dat deze subjectieve component niet door de administratie moet 

worden aangetoond235.  

Naar mijn mening gaat het hier om een verkeerde conclusie uit de passage uit de 

voorbereidende werkzaamheden bij de oude antimisbruikbepalingen, die verder in de 

memorie van toelichting wordt aangehaald236. Hierin wordt gesteld dat het voor de 

administratie zou neerkomen op een onmogelijke bewijslast, indien zij het exclusieve 

karakter van de fiscale motieven in hoofde van de belastingplichtige zou moeten aantonen. 

Cruciaal hierbij is het woord exclusieve. Het leveren van dergelijk negatief bewijs is zonder 

twijfel een onmogelijke opdracht voor de administratie237. Hieruit besluiten dat de 

administratie het subjectieve element in hoofde van de belastingplichtige in het geheel niet 

dient aan te tonen is echter te kort door de bocht. De administratie zal naar mijn mening, 

zoals dit het geval was onder de oude bepalingen (zie supra), het ontwijkingsmotief in 

hoofde van de belastingplichtige wel moeten aantonen, doch niet het exclusieve of 

uitsluitende karakter ervan. De memorie van toelichting stelt bovendien uitdrukkelijk dat de 

nieuwe bepalingen de logica van de oude antimisbruikbepalingen op dit vlak volgen238.  

De vraag rest nog of het subjectief element voor beide vormen van fiscaal misbruik, dan wel 

enkel voor de tweede vorm dient te worden bewezen door de administratie. DE BROE en 

BOSSUYT zijn alvast van mening dat deze discrepantie tussen beide vormen niet correct is239. 

Zij halen hiervoor twee argumenten aan. In de eerste plaats wijzen ze erop dat de wettekst 

indruist tegen de Europese rechtspraak, terwijl de wetgever in de memorie van toelichting 

net aangeeft de algemene antimisbruikbepalingen in overeenstemming te willen brengen 

met deze rechtspraak van het Hof van Justitie240. Ten tweede stellen ze dat deze 

discrepantie zou leiden tot een verschillende behandeling van belastingplichtigen, 

afhankelijk van de voorliggende vorm van fiscaal misbruik, zonder dat hiervoor een redelijke 
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verklaring lijkt te bestaan241. De administratie draagt bij de tweede vorm van fiscaal misbruik 

namelijk een zwaardere bewijslast, aangezien zij een extra voorwaarde dient te bewijzen, 

daar waar zij dit niet hoeft te doen voor de eerste vorm van fiscaal misbruik.  

Rekening houdend met de aangehaalde argumenten, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat de 

wetgever een dergelijke discrepantie tussen beide vormen van fiscaal misbruik beoogde. De 

conclusie dat het hier om een ongelukkige formulering van de wettekst van de algemene 

antimisbruikbepalingen gaat242, moet dan ook worden gevolgd.  

Dit werd recent bevestigt door het Grondwettelijk Hof: “Hoewel de […] bepalingen 

verschillend zijn geformuleerd wat betreft de objectieve en de subjectieve voorwaarde van 

het fiscale misbruik, blijkt in dat opzicht uit de parlementaire voorbereiding […] voldoende 

dat de wetgever eenzelfde betekenis heeft willen geven aan die voorwaarden, ongeacht het 

feit dat de verrichting tot gevolg heeft dat men aan de toepassing van de betrokken fiscale 

bepaling ontsnapt of aanspraak maakt op een belastingvoordeel dat bij die laatste wordt 

toegekend”243. 

3.2 Tegenbewijs door de belastingplichtige 

Indien het fiscaal misbruik door de administratie wordt bewezen, krijgt de belastingplichtige 

de mogelijkheid om aan te tonen dat zijn keuze voor een rechtshandeling wordt 

verantwoord door andere motieven dan het ontwijken van belastingen244. Het tegenbewijs is 

onder de nieuwe antimisbruikbepalingen bijgevolg ruimer dan het voorheen gehanteerde 

criterium van financiële en economische behoeften, en omvat eveneens zuiver patrimoniale, 

persoonlijke en affectieve motieven245.  

Het volstaat dat de belastingplichtige naast fiscale motieven over minstens één niet-fiscaal 

motief beschikt voor de keuze van een bepaalde rechtshandeling, waarbij het niet 

noodzakelijk is dat het niet-fiscale motief ‘wezenlijk’, ‘belangrijk’ of zelfs ‘belangrijker’ is dan 
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de fiscale motieven246. De wetgever heeft aldus gekozen voor een exclusiviteitstoets i.p.v. 

een hoofdzakelijkheidstoets247. 

De memorie van toelichting verduidelijkt dat de niet-fiscale motieven echter niet zodanig 

verwaarloosbaar mogen zijn dat de verrichtingen nooit tot stand zouden kunnen komen 

indien er abstractie wordt gemaakt van de fiscale motieven248. Meer bepaald volgende 

situaties worden niet aanvaard: 

 “rechtshandelingen waarbij de niet-fiscale motieven in niets specifiek zijn voor de 

betrokken verrichting, maar integendeel zo algemeen zijn dat ze noodzakelijkerwijs 

aanwezig zijn bij elke verrichting van hetzelfde type; en 

 Rechtshandelingen waar de niet-fiscale motieven weliswaar specifiek zijn voor de 

betrokken verrichting, maar een dermate beperkt belang hebben dat een redelijk 

persoon de verrichting niet zou realiseren omwille van dit “niet-fiscale” motief: in dat 

geval kan men ervan uitgaan dat het zich beroepen op het (niet-fiscale) motief niet 

het werkelijk motief is voor de verrichting”249. 

AFDELING 4. HERZIENING VAN DE FISCALE TOESTAND VAN DE BELASTINGPLICHTIGE 

Wanneer de belastingplichtige er niet in slaagt het tegenbewijs te leveren, kan de 

administratie overgaan tot een herziening zijn fiscale toestand250. Voor wat betreft artikel 

344, § 1 WIB 92 dient deze herziening te gebeuren door de belastbare grondslag en de 

belastingberekening te herstellen op zodanige wijze dat de belasting kan worden geheven in 

overeenstemming met het doel van de wet alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden251. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat artikel 344, § 1 WIB 92 enkel gewag maakt van het 

herstel van de belastbare grondslag en de belastingberekening252. Nochtans zal de 

herziening van een fiscale toestand alsof het fiscaal misbruik niet heeft plaatsgevonden vaak 
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vereisen dat bepaalde tussenpersonen worden weggedacht en/of het belastbaar feit wordt 

gewijzigd253.  

De algemene antimisbruikbepalingen ingevoerd in het Wetboek der registratie-, hypotheek- 

en griffierechten en het Wetboek der Successierechten maken zelfs geen vermelding van het 

herstellen van de belastbare grondslag en de belastingberekening, en zijn bijgevolg wat dit 

betreft nog minder precies254. 

De herziening van de fiscale toestand van de belastingplichtige heeft aldus tot gevolg dat de 

door hem gestelde rechtshandelingen, die een vorm van fiscaal misbruik uitmaken, zullen 

worden geherdefinieerd overeenkomstig het doel van de wet255. Deze herdefiniëring kan er 

in bestaan dat de rechtshandeling van de belastingplichtige wordt vervangen of 

gesubstitueerd door een andere rechtshandeling die de heffing van de belasting 

overeenkomstig het doel van de wet mogelijk maakt256. De herdefiniëring kan anderzijds ook 

inhouden dat één of meerdere rechtshandelingen worden genegeerd257.  

De nieuwe fiscale toestand die tot stand komt als gevolg de herdefiniëring geldt evenwel 

niet automatisch voor elk van de bij de overeenkomst betrokken partijen258. De 

administratie zal voor elk geval afzonderlijk moeten nagaan of deze nieuwe toestand geldig 

is voor alle partijen, dan wel voor slechts één van de partijen259. 

DE BROE en BOSSUYT merken op dat dit standpunt van de administratie strijdig is met de 

tekst van de algemene antimisbruikbepalingen, waaruit duidelijk blijkt dat de fiscale 

toestand moet worden herstelt in overeenstemming met het doel van de wet alsof het 
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fiscaal misbruik niet heeft plaatsgevonden260. Zij stellen, hierin gesterkt door de rechtspraak 

van het Hof van Justitie261, dat er slechts sprake kan zijn van een herstel van de fiscale 

toestand indien de herziening niet enkel geldt voor de partijen die hun belastbare grondslag 

zien stijgen, maar ook voor de partijen die hun belastbare grondslag zien dalen262.  

Als laatste kan worden opgemerkt dat het niet volstaat dat het fiscaal misbruik van 

bepalingen uit een één fiscaal wetboek wordt bewezen, om over te gaan tot een herziening 

van de eventuele belasting die volgt uit de op die rechtshandeling van toepassing zijnde 

bepalingen uit de andere fiscale wetboeken263.  

HOOFDSTUK 2. FRAUS LEGIS IN HET BELGISCH FISCAAL RECHT NA DE INVOERING VAN DE NIEUWE 

ANTIMISBRUIKBEPALINGEN 

In de inleiding bij dit deel werd reeds vermeld dat de nieuwe antimisbruikbepalingen het 

standpunt versterken dat de wetgever het leerstuk van de wetsontduiking in het Belgisch 

fiscaal recht heeft geïntroduceerd264.  

Ter staving van deze uitspraak kan in de eerste plaats verwezen worden naar het 

tekstvoorstel van DE BROE265, welke de basis vormde voor de nieuwe bepalingen266. Hierin 

stelt DE BROE dat de nieuwe bepaling het tegengaan van fiscale wetsontduiking als doel 

moet hebben267.  
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Ook de definitie van fiscaal misbruik zelf toont aan dat de wetgever met de algemene 

antimisbruikbepalingen eigenlijk wetsontduiking tracht te bestrijden. De definitie van fiscaal 

misbruik bestaat namelijk, geheel in overeenstemming met het leerstuk van de 

wetsontduiking, uit een subjectief element, zijnde het ontwijkingsmotief, en een objectief 

element, zijnde de strijdigheid met het doel van de wet268. De wetgever heeft zich voor de 

definitie van fiscaal misbruik m.a.w. gebaseerd op het leerstuk van de wetsontduiking269. 

Dit wordt verder bevestigd door het feit dat de wetgever in de memorie van toelichting 

spreekt over het “zeer dicht in de buurt komen van de belastbaar gestelde situatie” en “doel 

en strekking van de wetsbepaling”, twee uitdrukkingen die rechtstreeks werden ontleend 

aan het leerstuk van de wetsontduiking in het Nederlandse recht270. 

Wanneer de mogelijkheden tot herkwalificatie onder de oude antimisbruikbepalingen 

worden vergelijken met deze onder de nieuwe, blijkt duidelijk dat ook hier de wetgever een 

verdere stap in de richting van het leerstuk van de wetsontduiking naar Nederlands recht 

heeft gezet. De nieuwe bepalingen bieden de administratie, in overeenstemming met de 

mogelijkheden tot herkwalificatie voorzien door het leerstuk van de wetsontduiking in 

Nederland, de mogelijkheid om een rechtshandeling te negeren (zie supra). Dit was niet het 

geval onder de oude bepalingen (zie supra). Voorts kan nog eens herhaald worden dat de 

mogelijkheid tot herkwalificatie of herziening van de fiscale toestand van de 

belastingplichtige inherent is aan het leerstuk van de wetsontduiking271. 

Als laatste argument kan een passage uit de memorie van toelichting worden aangehaald, 

waarin de wetgever stelt dat de algemene antimisbruikbepaling uit artikel 344, § 1 WIB 92 

een “ultiem wapen betreft en enkel toegepast moet worden als de gewone 

interpretatiemethode, de technische bepalingen van het Wetboek, de speciale anti-

ontwijkingsbepalingen en de simulatieleer geen hulp bieden”272. Dit is volledig in lijn met de 

                                                      
268

 DOC 53 2081/001, Kamer, 3de zitting, 53ste zittingsperiode, 2011-2012, 113-114. 
269

 L. DE BROE, J. BOSSUYT, “Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepalingen in de 
inkomstenbelasting, registratie- en successierechten”, A.F.T. 2012, nr. 11, p. 7. 
270

 S. VAN CROMBRUGGE, Fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht anno 2012, Antwerpen, Biblo, 
2012, 14. 
271

 L. DE BROE, J. BOSSUYT, “Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepalingen in de 
inkomstenbelasting, registratie- en successierechten”, A.F.T. 2012, nr. 11, p. 12-13. 
272

 DOC 53 2081/001, Kamer, 3de zitting, 53ste zittingsperiode, 2011-2012, 112-113. 



52 
 

heersende opvatting in Nederland, dat het leerstuk van de wetsontduiking moet worden 

beschouwd als een ultimum remedium of uiterste redmiddel273. 

Aldus kan, in navolging van VAN CROMBRUGGE274, worden besloten dat de wetgever met de 

invoering van de nieuwe antimisbruikbepalingen het leerstuk van de wetsontduiking naar 

Nederlands model onomstotelijk in het Belgisch fiscaal recht heeft geïntroduceerd.  

HOOFDSTUK 3. TOEPASSINGSVOORWAARDEN EN –MODALITEITEN VOOR HET LEERSTUK VAN DE 

WETSONTDUIKING IN HET BELGISCH FISCAAL RECHT NA DE PROGRAMMAWET VAN 29 MAART 

2012 

Een combinatie van de toepassingsvoorwaarden van de algemene antimisbruikbepalingen 

en het leerstuk van de wetsontduiking toont aan dat de administratie drie elementen zal 

moeten bewijzen. Met betrekking tot het objectieve element moet de administratie 

aantonen dat: ten eerste de juridische constructie van de belastingplichtige de door de 

fiscale bepaling belastbare, niet-vrijgestelde of niet-begunstigde toestand zeer dicht 

benadert, en ten tweede deze door de belastingplichtige gecreëerde toestand in strijd is met 

doel en strekking van die fiscale bepaling275.  Ten derde moet de administratie aantonen dat 

het motief voor deze constructie erin bestaat belastingen te ontwijken. 

AFDELING 1. ZEER DICHTE BENADERING VAN DE BELASTBARE TOESTAND 

In de eerste plaats komt het dus aan de administratie toe om te bewijzen dat de juridische 

constructie van de belastingplichtige de door de fiscale bepaling belastbare, niet-vrijgestelde 

of niet-begunstigde toestand zeer dicht benadert. Dit wordt door de minister van Financiën 

bevestigd276. 
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VAN CROMBRUGGE merkt op dat dit eerder een feitenkwestie dan een rechtskwestie 

uitmaakt, en er bijgevolg weinig tot geen algemene uitspraken over kunnen worden 

gedaan277.  

Wel kan de vraag gesteld worden of het volstaat dat de door de belastingplichtige gestelde 

rechtshandeling, juridisch grote verschillen vertoont met de rechtshandeling waarvan doel 

en strekking eventueel zou worden miskent, om te besluiten dat de belastbare of niet-

begunstigde toestand niet dicht wordt benaderd278.  

Het antwoord op deze vraag is onlosmakelijk verbonden met het tegenbewijs door de 

belastingplichtige279. De belastingplichtige zal moeten aantonen dat de verschillen in 

rechtsgevolgen mee aan de basis lagen van zijn keuze voor een bepaalde rechtshandeling.  

Daarnaast zullen ook de doelstellingen van de wetgever een rol spelen280. Het doel van de 

wet zou erin kunnen bestaan beide rechtshandelingen te willen treffen, ongeacht de 

onderlinge juridische verschillen. 

Hieruit volgt volgens VAN CROMBRUGGE dat het ‘best mogelijk’ is dat voldoende grote 

juridische verschillen tussen rechtshandelingen de toepassing van de algemene 

antimisbruikbepaling uitsluiten281. 

Deze conclusie lijkt mij de juiste, waarbij het tegenbewijs door de belastingplichtige de 

belangrijkste factor zal zijn om al dan niet te besluiten dat de door de belastingplichtige 

opgezette juridische constructie of zijn rechtshandeling de belastbare of niet-begunstigde 

toestand zeer dicht benaderd. 
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AFDELING 2. DOEL EN STREKKING VAN DE FISCALE BEPALING 

Als tweede element zal de administratie de strijdigheid met doel en strekking van de wet 

moet bewijzen. Dit houdt logischerwijze in dat doel en strekking van de wet gekend moeten 

zijn. De verschillende methodes die moeten toelaten doel en strekking van de wet te 

achterhalen werden reeds aangehaald in het kader van de objectieve voorwaarde van het 

leerstuk van de wetsontduiking in het Nederlands recht. Deze methodes zullen ook nu van 

pas komen, zij het soms met enige nuanceverschillen omwille van de eigenheden aan het 

Belgisch fiscaal recht.  

In de eerste plaats moet worden gesteld dat doel en strekking van de wet niet mag worden 

geïnterpreteerd als het maximaliseren van de belastingopbrengst voor de staat282. Ook 

algemene belastingbeginselen waaronder het draagkrachtbeginsel zijn niet geschikt als basis 

voor doel en strekking van de wet283.  

Het vertrekpunt moet liggen bij de door de belastingplichtige ontweken fiscale bepaling 

zelf284. Doel en strekking van de wet moet hierbij in de eerste plaats worden afgeleid uit de 

tekst van de wet285. Indien dit geen duidelijk resultaat oplevert kan ook de wetsgeschiedenis 

en in sommige gevallen het systeem van de wet een uitkomst bieden286. 

In het vorige deel werd er reeds op gewezen dat het onderzoek naar de geschiedenis van de 

wet vier mogelijke resultaten kan opleveren. Het eerste mogelijke resultaat bestond erin dat 

de wetgever in de voorbereidende werkzaamheden een mogelijkheid tot ontwijken van 

belastingen erkent, en deze mogelijkheid bovendien aanvaardt. VAN CROMBURGGE duidt 

erop dat het onwaarschijnlijk is dat deze situatie zich zou voordoen in het Belgisch fiscaal 
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recht287. De omgekeerde situatie, waarbij de wetgever een ontwijkingsmogelijkheid expliciet 

afkeurt, zal daarentegen wel regelmatig voorkomen288. 

De tweede situatie deed zich voor wanneer de wetgever een mogelijkheid tot ontwijken van 

belastingen tijdens de parlementaire behandeling onderkent, maar hier verder niets tegen 

onderneemt. IJZERMAN kwam hierbij tot de conclusie dat het leerstuk van de 

wetsontduiking geen toepassing zal kunnen vinden, aangezien dit leerstuk niet als doel heeft 

tegemoet te komen aan de nalatigheden van de wetgever (zie supra). VAN CROMBRUGGE 

aan de andere kant is van oordeel dat het leerstuk wel toepassing zal kunnen vinden indien 

uit de voorbereidende werkzaamheden voldoende blijkt dat de wetgever wel degelijk tot 

doel had ook deze vorm van belastingontwijking te bestrijden289.  

Voor beide standpunten kunnen argumenten worden aangehaald, al verdient het standpunt 

van IJZERMAN naar mijn mening de voorkeur. Nalatigheden in hoofde van de wetgever 

dienen in de eerste plaats in het voordeel van de belastingplichtige te worden 

geïnterpreteerd. Bovendien kan de vraag gesteld worden in welke mate, rekening houdend 

met de weerwil van de wetgever om de wettekst sluitend te maken tegen de nieuwe 

mogelijkheid tot belastingontwijking, het überhaupt wel het doel was van de wetgever om 

deze situatie te treffen. Al moet hierbij worden opgemerkt dat andere omstandigheden 

eveneens aan de basis kunnen liggen van de weerwil van de wetgever om de wettekst nog 

aan te passen.  

De derde situatie lag voor wanneer de mogelijkheid tot belastingontwijking pas wordt 

ontdekt nadat de wet reeds in werking is getreden. IJZERMAN is van oordeel dat indien de 

wetgever niet optreedt tegen de belastingontwijking, ondanks het feit dat deze hem bekend 

is of zou moeten zijn, er rechtsverwerking optreedt die de toepassing van de fraus legis-leer 

uitsluit (zie supra). Het Hof van Cassatie in België heeft zich in het verleden afkerig opgesteld 

                                                      
287

 S. VAN CROMBRUGGE, Fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht anno 2012, Antwerpen, Biblo, 
2012, 28. 
288

 S. VAN CROMBRUGGE, Fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht anno 2012, Antwerpen, Biblo, 
2012, 28. 
289

 S. VAN CROMBRUGGE, Fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht anno 2012, Antwerpen, Biblo, 
2012, 29. 



56 
 

t.o.v. het concept van rechtsverwerking, waardoor het onwaarschijnlijk is dat in deze situatie 

rechtsverwerking de toepassing van het leerstuk van de wetsontduiking zou uitsluiten290.  

De laatste situatie had betrekking op het geval waarin het onduidelijk is of de wetgever een 

ontwijkingsmogelijkheid al dan niet heeft opgenomen in zijn overwegingen, terwijl dit 

redelijkerwijze wel het geval had moeten zijn. De conclusie van IJZERMAN, dat het hierbij 

onwaarschijnlijk is dat deze situatie in het voordeel van de belastingplichtige zal worden 

geïnterpreteerd (zie supra), moet worden gevolgd. Men kan er naar mijn mening inderdaad 

van uitgaan dat de wetgever handelde met kennis van zake en dus ook tot doel had de 

ontwijkingsmogelijkheid te beperken, ook al blijkt dit niet expliciet uit de geschiedenis van 

de wet. 

Als laatste methode om doel en strekking van de wet te achterhalen, kan worden gekeken 

naar de onderliggende economische werkelijkheid291. Voorwaarde hierbij is dat de 

betrokken fiscale bepaling tot doel had de onderliggende economische werkelijkheid te 

treffen (zie supra). In alle andere gevallen blijft gelden dat de juridische werkelijkheid 

voorrang heeft op de economische werkelijkheid292.  

Indien na het uitputten van bovenstaande methodes doel en strekking van de wet nog niet 

op ondubbelzinnige wijze kon worden vastgesteld, zal het principe van in dubio contra 

fiscum onverminderd moeten worden toegepast293.  
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AFDELING 3. HET ONTWIJKINGSMOTIEF 

Over wie de bewijslast draagt van het subjectieve element bestaat enige onduidelijkheid. De 

memorie van toelichting stelt, zoals reeds werd aangehaald, dat het subjectieve element van 

de definitie van fiscaal misbruik niet door de administratie moet worden bewezen294. Ook de 

administratie bevestigt dit in haar circulaire van 4 mei 2012295.  

VAN CROMBRUGGE sluit zich bij dit standpunt aan, en herhaalt dat het leveren van het 

bewijs van het exclusieve ontwijkingsmotief in hoofde van de belastingplichtige neerkomt op 

een onmogelijke bewijslast voor de administratie296. Hieruit concludeert hij dat het 

subjectieve element niet door de administratie moet worden bewezen297 

In het eerste hoofdstuk bij dit deel heb ik reeds gesteld dat ik mij niet in deze conclusie kan 

vinden. De administratie zal naar mijn mening nog steeds het ontwijkingsmotief in hoofde 

van de belastingplichtige moeten aantonen, doch niet het exclusieve karakter ervan (zie 

supra). Ook DE BROE en BOSSUYT zijn deze mening aangedaan298. 

De tekst van artikel 344, § 1, alinea 2 WIB 92299 is zeer duidelijk, de administratie dient te 

bewijzen dat aan de definitie van fiscaal misbruik is voldaan. Deze definitie bevat zowel het 

objectieve element als het subjectieve element, daar bestaat geen twijfel over300. Het 

subjectieve element houdt in dat de belastingplichtige met zijn rechtshandelingen “in wezen 

het verkrijgen van dit voordeel tot doel heeft”301. De administratie wordt luidens deze tekst 

ook helemaal niet gevraagd het exclusieve karakter van het ontwijkingsmotief aan te tonen, 

enkel dat het ‘wezenlijk’ is. Slechts indien de administratie hieraan heeft voldaan kan aan de 
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belastingplichtige gevraagd worden om het niet-exclusieve karakter van het 

ontwijkingsmotief aan te tonen302.   

Ook het Grondwettelijk Hof deelt deze mening en stelt dat: “Het […] allereerst de 

administratie toe[komt] aan te tonen dat de belastingplichtige een rechtshandeling, of een 

geheel van rechtshandelingen dat eenzelfde verrichting tot stand brengt, heeft gekozen die in 

tegenspraak is met de doelstellingen van een duidelijk geïdentificeerde fiscale bepaling en 

waarvan het doorslaggevende, zo niet exclusieve, motief erin bestaat de belasting te 

ontwijken, zonder dat zij, in dat stadium noodzakelijkerwijs, rekening hoeft te houden met de 

eventuele andere redenen waarom de belastingplichtige heeft kunnen beslissen een 

dergelijke verrichting tot stand te brengen, en die de fiscus kan negeren”303. (eigen 

onderlijning) 

Samenvattend kan worden gesteld dat de bewijslast van het subjectieve element verdeeld 

ligt tussen de administratie en de belastingplichtige. De administratie moet aantonen dat de 

belastingplichtige zijn rechtshandelingen heeft gesteld met een ontwijkingsmotief, de 

belastingplichtige moet het niet-exclusieve karakter ervan bewijzen. 

HOOFDSTUK 4. DE KEUZE VAN DE MINST BELASTE WEG NA DE PROGRAMMAWET VAN 29 MAART 

2012 

Net zoals dit het geval was bij de oude antimisbruikbepalingen, vermeldt de memorie van 

toelichting dat de bedoeling van de nieuwe bepalingen erin bestaat de administratie toe te 

laten om rechtsmisbruik op een efficiënte wijze aan te pakken, en geenszins beoogt een 

einde te stellen aan de keuze van de minst belaste weg304. De minister bevestigt in de 

parlementaire voorbereidingen dat “De minst belaste weg […] altijd [kan] worden gekozen, 

zolang er geen sprake is van fiscaal misbruik”305. 

De minst belaste weg wordt aldus begrenst door de voorwaarden dat de belastingplichtige 

(1) alle gevolgen van zijn rechtshandeling aanvaardt, (2) hierbij geen fiscale bepaling noch 

een niet-fiscale bepaling van openbare order schendt en (3) hij geen fiscaal misbruik pleegt. 
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Dit was in theorie ook al het geval onder de oude algemene antimisbruikbepalingen, maar 

de strikte toepassingsvoorwaarden van deze bepalingen verhinderde een efficiënte 

toepassing. In de praktijk veranderde er dan ook niet veel aan de grenzen die het Hof van 

Cassatie, voor de invoering van de algemene antimisbruikbepalingen, aan de keuze van de 

minst belaste weg had gesteld (zie supra). 

Zoals reeds gezegd hebben de nieuwe bepalingen tot doel deze toepassingsproblemen te 

verhelpen, en zouden zij bijgevolg een grotere impact moeten hebben op de grenzen aan de 

keuze van de minst belaste weg. De nieuwe toepassingsvoorwaarden van de algemene 

antimisbruikbepalingen werden in vorige hoofdstukken reeds uitvoerig besproken, en zij 

vormen dan ook de grenzen die de leer van de wetsontduiking aan de keuze van de minst 

belaste weg stelt. Toch is het interessant om nogmaals een aantal elementen, specifiek in 

het kader van de grenzen aan de minst belaste weg, in herinnering te brengen.  

Een eerste element dat bijzondere aandacht verdient is de strijdigheid met doel en strekking 

van de wet. Doel en strekking van de wet dienen, zoals in vorig hoofdstuk vermeld, kenbaar 

te zijn. Dit zou wel eens een struikelblok kunnen vormen voor de toepassing van de 

algemene antimisbruikbepalingen306. De kwaliteit van de Belgische wetgeving en 

wetsgeschiedenis is vaak ondermaats en staat bol van slordigheden, onduidelijkheden en 

zelfs tegenstrijdigheden307. Het gevaar bestaat dat de toepassing van het leerstuk van de 

wetsontduiking, onder de vorm van de algemene antimisbruikbepalingen, zo opnieuw 

beperkt blijft tot de theorie.  

Een tweede element heeft betrekking op de voorwaarde dat de belastingplichtige met de 

door hem gecreëerde toestand, de door de wet belaste of niet-begunstigde toestand zeer 

dicht benadert. Er werd reeds op gewezen dat dit een feitenkwestie is en geen 

rechtskwestie. Tot er zich een heersende mening heeft gevormd binnen de rechtspraak is 

het dan ook moeilijk in te schatten hoe dicht ‘zeer dicht’ is308.  
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Een laatste element heeft betrekking op het tegenbewijs van de belastingplichtige. Uit de 

memorie van toelichting  blijkt dat verwaarloosbare niet-fiscale motieven niet langer zullen 

worden aanvaard als geldig tegenbewijs (zie supra). Dit vereist een marginale toetsing door 

de administratie, rechtbanken en hoven309. Bijgevolg is het opnieuw wachten op de 

rechtspraak om een juiste invulling te kunnen geven aan de term ‘verwaarloosbare niet-

fiscale motieven’. 

Of de wetgever in zijn opzet is geslaagd zal bijgevolg uit de rechtspraak moeten blijken. Tot 

dan is het moeilijk om een duidelijke grens te onderscheiden aan de keuze van de minst 

belaste weg. Wel lijkt het mij zeker dat deze nieuwe bepalingen succesvoller zullen zijn dan 

hun voorganger, de grootste struikelblok voor deze oude bepalingen is immers weggewerkt. 

Al ligt een nieuwe hindernis al op de loer, doel en strekking van de wet.  
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DEEL 4. ALGEMEEN BESLUIT 

De Brepolsdoctrine vormde gedurende lange tijd de enige grens aan de vrije keuze van de 

minst belaste weg. Belastingplichtigen mochten de minst belaste weg vrij bewandelen op 

voorwaarde dat ze hierbij geen wettelijke bepalingen schonden en alle gevolgen van hun 

rechtshandelingen aanvaardden. Verschillende pogingen van de administratie om de minst 

belaste weg verder te begrenzen stootten steevast op een afkerige hogere rechtspraak.  

De wetgever heeft met de invoering van de oude algemene antimisbruikbepalingen een 

eerste poging ondernomen om de minst belaste weg te beperken. De invoering van de 

algemene antimisbruikbepalingen betekende de introductie van het leerstuk van de 

wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht, zij het als een variant of verschijningsvorm van 

het Nederlandse type. Aan de grenzen van de minst belaste weg werd zo een extra 

voorwaarde toegevoegd: er mocht geen sprake zijn van rechtsmisbruik. Er was sprake van 

rechtsmisbruik indien de belastingplichtige geen financiële of economische behoefte kon 

aantonen voor de keuze van een juridische kwalificatie voor zijn akte. De grenzen die de 

Belgische variant van het leerstuk van de wetsontduiking aan de minst belaste weg heeft 

gesteld zijn in de praktijk echter minimaal gebleven. De oorzaak hiervan ligt bij de strikte 

toepassingsvoorwaarden van de algemene antimisbruikbepalingen. Ook het Hof van Cassatie 

heeft, door de voorwaarde van gelijksoortige niet-fiscale rechtsgevolgen op te leggen aan de 

herkwalificatie, de werking van de algemene antimisbruikbepalingen verder beperkt.  

Nieuwe algemene antimisbruikbepalingen waren erop gericht deze toepassingsproblemen te 

verhelpen. Met de invoering van deze nieuwe bepalingen werd ook het leerstuk van de 

wetsontduiking van het Nederlandse type onomstotelijk in het Belgisch fiscaal recht 

geïntroduceerd. De grenzen aan de keuze van de minst belaste weg zijn hierbij in theorie 

niet wezenlijk veranderd: de belastingplichtige mag zich nog steeds niet bezondigen aan 

fiscaal misbruik, waarbij fiscaal misbruik ditmaal wel gedefinieerd werd. Twee gevallen 

worden onderscheiden. In de eerste plaats zal er sprake zijn van fiscaal misbruik wanneer de 

belastingplichtige zich met zijn rechtshandeling(en) aan de toepassing van een wettelijke 

bepaling onttrekt, doch de door hem gecreëerde toestand de door de ontweken bepaling 

belastbare toestand zo dicht benadert, dat doel en strekking van deze bepaling zouden 

worden miskent indien de belastingheffing niet overeenkomstig deze bepaling zou 
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gebeuren. Ten tweede ligt er fiscaal misbruik voor wanneer de belastingplichtige zich binnen 

het toepassingsgebied van een fiscale bepaling plaatst met het oogmerk het in die bepaling 

vervatte belastingvoordeel te genieten, wanneer deze bepaling de door de belastingplichtige 

gecreëerde toestand niet poogde te bevoordelen.  

Of de wetgever erin geslaagd is de minst belaste weg efficiënt te begrenzen moet nog blijken 

uit toekomstige rechtspraak. Er doemt echter al een nieuw mogelijk struikelblok op, doel en 

strekking van de wet.   
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