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INLEIDING 

Electa una via, non datur recursus ad alteram. Deze Latijnse spreuk die vrij vertaald wordt als “eens de 

ene weg werd gekozen, kan men niet meer voor de andere kiezen”, kan het una via-principe het best 

omschrijven.1 

Met deze Masterproef wordt dieper ingegaan op de wet tot instelling van het una via-principe in de 

vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes2. 

Voor de invoering van de una via-regeling was het mogelijk dat er tegelijk en los van elkaar een 

administratieve en strafrechtelijke procedure liep tegen een belastingplichtige.3 Dit zorgde niet alleen 

voor een inefficiënte inzet van de overheidsmiddelen, maar bracht een schending van het non bis in 

idem-beginsel met zich mee. Dit algemeen aanvaard rechtsbeginsel is meteen ook één van de twee 

pijlers van de una via-wet. De tweede pijler van het una via-principe is het subsidiariteitsbeginsel. 

Inmiddels is de una via-wet meer dan twee jaar van kracht, het ideale moment voor een evaluatie en 

een blik op de toekomst. De vraag of het una via-principe zijn doel heeft bereikt in België staat centraal 

in deze Masterproef. Sinds de goedkeuring door de Kamer van Volksvertegenwoordigers is al heel wat 

kritiek geuit deze wet. De belangrijkste gebeurtenis tot nu toe is de vernietiging van drie artikelen van 

de una via-wet door het Grondwettelijk Hof. Met dit arrest dringt zich niet alleen een herstelwet op, 

maar wordt ook een nieuw licht geworpen op het non bis in idem-beginsel in België.  

Ten slotte wordt niet enkel de Belgische una via-regeling onder de loep genomen, maar ook die van 

onze Noorderburen. Aan de hand van een vergelijkende studie worden de grootste verschilpunten 

blootgelegd.  

 

                                                           
1
 ZAGHEDEN, M. (2012). “Una via: de gulden middenweg of de weg zoek? Een analyse van de wet tot instelling van una via in de 

vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving.” in L. MAES, H. DENCIJF, (ed.), Fiscaal praktijkboek: 2012-2013: directe 
belastingen. Antwerpen: Kluwer, 223. 
2
 Wet 20 september 2012 tot instelling van het ‘una via’-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving 

en tot verhoging van de fiscale penale boetes, B.S. 22 oktober 2012. 
3 VERSTRAETEN, M. (2012). Op naar echtscheiding met onderlinge toestemming tussen fiscus en parket?. Fisc. Act., nr. 7, 9. 
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HOOFDSTUK 1.    UITGANGSPUNTEN VAN HET UNA VIA-PRINCIPE 

1.1 NON BIS IN IDEM-BEGINSEL 

Het non bis in idem-beginsel is een algemeen aanvaard rechtsbeginsel waarbij een persoon niet 

tweemaal voor hetzelfde feit kan worden gestraft.4 Dit beginsel is een samenstelling van twee Latijnse 

beginselen, namelijk non bis puniri in idem en nemo debet bis vexari. Het non bis puniri in idem-beginsel 

dient te verhinderen dat iemand niet meer dan één keer voor dezelfde gedragingen of feiten kan 

worden bestraft.5 Het nemo debet bis vexari-beginsel verhindert dan weer een dubbele berechting.6  

Toegepast op het una via-principe houdt dit in dat een fiscaal misdrijf slechts één keer vervolgd en 

bestraft kan worden.  

Dit rechtsbeginsel is terug te vinden in de verschillende internationale verdragen, met uitwerking naar 

het intern recht. Ten eerste vormt dit beginsel een grondrecht in artikel 14, 7° van het BUPO-verdrag.7 

Daarnaast is het ook opgenomen in artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens 

betreffende het recht op een eerlijk proces. 8 Bovendien is het non bis in idem-beginsel terug te vinden 

in artikel 4 van het Zevende Protocol dat is toegevoegd aan het EVRM9. Dit Bijkomend Protocol nr. 7 

werd reeds op 11 mei 2005 ondertekend, maar pas zeven jaar later op 15 april 2012 geratificeerd, met 

inwerkingtreding op 1 juli 2012.10 Een laatste waarborg voor het non bis in idem-beginsel is terug te 

vinden in artikel 50 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.11  

Ondanks het feit dat er heel wat nationale en internationale rechtspraak en rechtsleer is over dit 

beginsel, is de exacte betekenis ervan nog niet duidelijk geworden.12 Alle rechtspraak van het Europees 

Hof van de Rechten van de Mens (hierna: EHRM), Hof van Justitie, het Grondwettelijk Hof en Hof van 

Cassatie bespreken, gaat voor deze Masterproef te ver. Toch wordt er dieper ingegaan op twee 

belangrijke arresten van het EHRM, namelijk het Zolotukhin-arrest en het Ruotsalainen-arrest. 

Vervolgens volgt de recente evolutie van het non bis in idem-beginsel in de Belgische rechtspraak.  

                                                           
4
 PARMENTIER, S. (2002). Strafrechtelijke vervolging van ernstige schendingen van mensenrechten. Antwerpen: Maklu, 90. 

5
 BRÖRING, H.E. (2005). De bestuurlijke boete. Deventer: Kluwer, 185.  

6
 ZAGHEDEN, M. (2010). Cumul van administratieve en strafrechtelijke boetes – non bis in idem. AFT, nr. 11, 36. 

7
 Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten van 19 september 1966, BS 6 juni 1983, nr. 1983900036. 

8
 MAUS, M. (2008). Administratieve sanctie sluit niet noodzakelijk strafsanctie uit. Fiscoloog., nr. 1125, (online). 

9
 Protocol 7 van 22 november 1984 bij het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden.  
10

 VAN DEN BON, P. (2014). Het non bis in idem-beginsel in de werkloosheid. Nullum Crimen, nr. 3, 177-184. 
11 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, P.B. C 303/1 van 14 december 2007.  
12

 DEPRE, E. (2012). Het una via-principe in het Belgisch strafrecht: welke weg wordt ingeslagen?, 20. Geraadpleegd op 2 maart 
2015, via http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/060/853/RUG01-002060853_2013_0001_AC.pdf 
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1.1.1 ZOLOTUKHIN-ARREST 
Het Zolotukhin-arrest wordt expliciet vermeld in het wetsvoorstel van 23 december 2011 ter 

verduidelijking van het non bis in idem-beginsel.13  Het EHRM heeft op 10 februari 2009 in de 

samenstelling van de Grote Kamer geoordeeld over de Zolotukhin zaak.14 Het doel van dit arrest was om 

meer rechtszekerheid te creëren door de betekenis van idem in non bis in idem te verduidelijken. Een 

korte situatieschets van de zaak ziet er als volgt uit: de heer Zolotukhin was militair en liet op 4 januari 

2002 zijn vriendin binnen op de militaire basis. De dronken militair werd hiervoor meegenomen naar het 

politiekantoor, waar hij de officieren begon te beledigen en aanstalten maakte om te vertrekken. Om 

deze acties werd hij geboeid en naar het kantoor van de commandant gebracht. Terwijl deze 

commandant de administratieve overtreding rapporteerde, werd de militair nogmaals verbaal agressief. 

Daarnaast bedreigde hij de commandant met fysiek geweld en probeerde hij opnieuw te vertrekken. 

Vervolgens werd de militair vervoerd naar een ander politiekantoor. Tijdens deze rit bleef de heer 

Zolotukhin vloeken en dreigde hij ermee de commandant om te brengen.15  

Voor deze daden werd de militair onderworpen aan zowel een administratieve als een strafrechtelijke 

procedure. Voor de administratiefrechtelijke overtreding van verstoring van de Openbare Orde werd de 

militair veroordeeld tot drie dagen cel met onmiddellijke ingang, zonder mogelijkheid om in beroep te 

gaan. Vervolgens werd de man bij de strafrechtelijke procedure veroordeeld voor verstoring van de 

Openbare Orde en bedreiging van een ambtenaar.16 De heer Zolotukhin diende klacht hiervoor in bij het 

EHRM op basis van artikel 4 van het Zevende Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de Rechten 

van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.17  

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens haalt in het arrest verschillende 

internationaalrechtelijke regels aan, zoals het artikel 14, 7° van het BUPO-verdrag, artikel 20 van het 

Statuut van het Internationaal Gerechtshof, artikel 50 van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie, artikel 54 van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst en artikel 8 §4 van de American 

Convention on Human Rights.18  Er werd echter geen gebruik gemaakt van deze bepalingen.19  

Voor de interpretatie van het non bis in idem-beginsel wordt onder andere verwezen naar het arrest 

Van Esbroeck dat spreekt over “de gelijkheid van de materiële feiten, begrepen als het bestaan van een 

                                                           
13

 Wetsvoorstel 23 december 2011 tot instelling van het ‘una via’-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale 
wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes, Parl. St. Kamer 2011-2012, nr. 53 1973/001, 7. 
14

 EHRM 10 februari 2009, Sergey Zolotukhin/Rusland, nr. 14939/03. 
15

 EHRM 10 februari 2009, Sergey Zolotukhin/Rusland, nr. 14939/03, 5. 
16 DE NAUW, A. (2011). “Cumulatie van straffen en administratieve sancties met een strafrechtelijk karakter na de arresten 

Zolothoukin en Ruotsalainen”, in DERUYCK, F. (ed.), Strafrecht meer … dan ooit, Brugge: Die Keure, 12. 
17

 EHRM 10 februari 2009, Sergey Zolotukhin/Rusland, nr. 14939/03, 15-16. 
18

 EHRM 10 februari 2009, Sergey Zolotukhin/Rusland, nr. 14939/03, 9-15. 
19

 VANDE CASTEELE, P. (2009). Rechtsbescherming tegen de overheid in verdragsrechtelijk perspectief. Brussel: ASP nv, 465. 
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geheel van concrete omstandigheden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn”.20 De Grote Kamer 

van EHRM heeft in deze zaak voor een ruime, feitelijke interpretatie van het woord idem gekozen, 

namelijk “dezelfde feiten, of feiten die wezenlijk dezelfde zijn”.21 Het betreft dus substantieel dezelfde 

feiten, waarbij een gelijke kwalificatie van de inbreuken niet langer noodzakelijk is.22 Met dit arrest 

verbiedt het non bis in idem-beginsel niet enkel een tweede bestraffing, maar ook een tweede 

vervolging.23 Dit zorgt voor een aanzienlijke verruiming van het toepassingsgebied van het non bis in 

idem- beginsel.24   

1.1.2 RUOTSALAINEN-ARREST 
Op 16 juni 2009 volgt het Ruotsalainen-arrest25 dat het vorige arrest bevestigd. Met het Ruotsalainen 

arrest wordt het non bis in idem-beginsel in fiscalibus geïntroduceerd en kan het beter worden 

toegepast op de Belgische problematiek. 26 In deze zaak heeft de heer Ruotsalainen de belastingwet op 

motorvoertuigen overtreden. Hij werd strafrechtelijk vervolgd omdat hij een soort brandstof had 

gebruikt die minder belast werd dan dieselolie zonder betaling van een bijkomende belasting. Later 

kreeg de heer Ruotsalainen nog een verhoogde administratieve sanctie opgelegd voor hetzelfde feit. 

Deze brandstofretributie werd verdrievoudigd gezien hij de bevoegde autoriteiten niet had ingelicht. 

Volgens het EHRM had in de administratieve sanctie een strafkarakter door de verdrievoudiging.27  

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat het non bis in idem-beginsel werd 

geschonden gezien het substantieel dezelfde feiten betreft volgens artikel 4 van het Zevende protocol.28 

Hiermee wordt duidelijk dat het non bis in idem-beginsel ook geldt wanneer een strafrechtelijke sanctie 

voorafgaat aan een administratieve sanctie.29   

                                                           
20

 HvJ 9 maart 2006, C-436/04, Leopold Henri Van Esbroeck, I – 2364, punt 36. 
21 VAN BOCKEL, W.B. (2010). ‘Coming of age’: de ontwikkeling van het ne bis in idem-beginsel in de EU-rechtsorde, Nederlands 

Tijdschrift voor Europees Recht, nr 2, 8.  
22 Samenloop van straf en boete in fiscalibus niet meer mogelijk ingevolge recente rechtspraak Europees Hof? (2010). 

Geraadpleegd op 25 februari 2015, via http://www.dvp-law.com/documents/nieuwsarchief/news-items-2010/20100328-
dubbele-fiscale-bestraffing-niet-meer-mogelijk.xml?lang=nl 
23

 DE NAUW, A. (2011). “Cumulatie van straffen en administratieve sancties met een strafrechtelijk karakter na de arresten 

Zolothoukin en Ruotsalainen”, in DERUYCK, F. (ed.), Strafrecht meer … dan ooit, Brugge: Die Keure, 14. 
24 DEFOOR, W. (2013). Strijd tegen de fiscale fraude – De wet van 20 september 2012 tot instelling van het una via-principe bij 

de vervolging van fiscale misdrijven: wegomleidingen blijven mogelijk. Notariaat, nr. 5, 6. 
25

 EHRM 16 juni 2009, Ruotsalainen/Finland, nr. 13079/03. 
26

 DEPRE, E. (2012). Het una via-principe in het Belgisch strafrecht: welke weg wordt ingeslagen?, 27. Geraadpleegd op 2 maart 

2015, via http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/060/853/RUG01-002060853_2013_0001_AC.pdf 
27

 EHRM 16 juni 2009, Ruotsalainen/Finland, nr. 13079/03, 2-3. 
28 EHRM 16 juni 2009, Ruotsalainen/Finland, nr. 13079/03, 19. 
29

 LIPPENS, S., & THIEL, C. (2012). Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken : een vervolging en een beteugeling langs één 
weg?. Mechelen: Kluwer, 23. 
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1.1.3 NON BIS IN IDEM-BEGINSEL IN DE BELGISCHE RECHTSPRAAK 
Voorgaande rechtspraak van het Hof van de Rechten van de Mens is van toepassing in de Belgische 

interne rechtsorde.30  Samengevat kan dus worden gesteld dat dit rechtsbeginsel in België een 

driedubbel verbod inhoudt, namelijk een verbod op dubbele berechtiging, dubbele vervolging en 

dubbele bestraffing, in hoofde personen die reeds definitief vervolgd, berecht of bestraft zijn geweest 

voor in wezen dezelfde feiten.31 Recent zijn er in België enkele belangrijke arresten geveld over dit 

beginsel. 

 Invulling van ‘in idem’ 

Op 13 juni 2014 heeft het Brusselse Hof van Beroep een arrest geveld in verband met dit beginsel. In dit 

arrest verwerpt het Hof van Beroep de restrictieve invulling van de begrippen ‘in idem’. Volgens het 

Brusselse Hof van Beroep is het niet noodzakelijk dat het om ‘dezelfde’ feiten gaat, maar volstaat het 

dat de feiten onlosmakelijk samenhangen met de feiten die tot de eerste veroordeling hebben geleid.32   

Concreet vernietigde het Hof van Beroep te Brussel de belastingverhogingen die een belastingplichtige 

waren opgelegd in het kader van het niet-aangeven van inkomsten in de personenbelasting. De 

belastingplichtige was echter voorheen al veroordeeld voor dezelfde feiten, meer bepaald voor het 

opzetten van een btw-carrousel dat niet-aangegeven inkomsten moest genereren.33  Het Brusselse Hof 

van Beroep oordeelde dat er in dit geval sprake is van onlosmakelijk verbonden feiten en volgt hierbij de 

redenering van het Europees Hof van de Rechten van de Mens.34 Enkele maanden later heeft ook het 

Hof van Beroep te Gent deze redenering gevolgd.35 

Met bovenstaande arresten wordt het arrest van het Grondwettelijk Hof van 3 april 2014, waarbij de 

artikelen 3, 4 en 14 van de una via-wet zijn vernietigd, kracht bijgezet. Het Grondwettelijk Hof heeft met 

dit arrest afstand genomen van zijn eerder standpunt dat dezelfde essentiële bestanddelen vereiste en 

geoordeeld dat het voldoende is dat de feiten in wezen identiek zijn.36  

 

                                                           
30 ZAGHEDEN, M. (2012). “Una via: de gulden middenweg of de weg zoek? Een analyse van de wet tot instelling van una via in 

de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving.” in L. MAES, H. DENCIJF, (ed.), Fiscaal praktijkboek: 2012-2013: 
directe belastingen. Antwerpen: Kluwer, 243. 
31

 GNEDASJ, S., VANHULLE, H. (2014). Not even God judges twice for the same act… and tax offence. Draagwijdte en grenzen 

van het ne bis in idem beginsel. TFR, nr. 466, (online). 
32 GNEDASJ, S. (2014). Ne bis in idem in fiscaal strafrecht - Brussels hof van beroep vult ‘in idem’-vereiste ruim in. Fisc. Act., nr. 

34, 7. 
33

 HvB Brussel 13 juni 2014, 2011/AR/1470 
34

 GNEDASJ, S. (2014). Ne bis in idem in fiscaal strafrecht - Brussels hof van beroep vult ‘in idem’-vereiste ruim in. Fisc. Act., nr. 

34, 8. 
35

 HvB Gent, 7 oktober 2014, Fisc. Act. 2015, 7/4. 
36

 SMET, F. (2014). “Una via”-wet schendt non bis in idem. Fiscoloog, nr. 1382, (online). 
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 In geval van lis pendens 

Daarbij komt nog eens het probleem van lis pendens waarbij twee procedures parallel lopen. Het Gentse 

Hof van Beroep37 heeft op 23 september 2014 geoordeeld dat er geen sprake is van schending van het 

non bis in idem-beginsel wanneer bij één van de twee fiscale procedures een sanctie definitief wordt en 

de tweede procedure gewoon verderloopt. Een tweede procedure opstarten na het definitief worden 

van een eerste sanctie schendt het non bis in idem-beginsel dan wel weer volgens het Gentse Hof van 

Beroep.38 

Dit arrest staat lijnrecht tegenover rechtspraak van het EHRM39 en een arrest van het Hof van Cassatie40. 

Volgens deze ondubbelzinnige rechtspraak inzake twee afzonderlijke procedures, moet een tweede 

procedure worden stopgezet wanneer er een definitieve beslissing is gevallen in de eerste procedure. 

Dit geldt ook als de eerste zaak pas definitief wordt wanneer de andere al voor het Hof van Cassatie is 

voorgelegd.41 Zeer recentelijk, op 27 januari 2015, heeft het EHRM deze principes nogmaals bevestigd.42   

 

  

                                                           
37

 HvB Gent, 23 september 2014, 2013/AR/1324. 
38 GNEDASJ. S. (2015). Ne bis in idem in fiscaal strafrecht – Na Brussel stapt ook Gent over op ruimte invulling van ‘in idem’. 

Fisc. Act., nr. 7, 7. 
39 Er wordt verwezen naar de arresten: Nykänen t. Finland, 11828/11, Glantz t. Finland, 37394/11, en Häkkä t. Finland, 758/11. 
40

 Cass. 2 december 2009, P.09.1581.F. 
41

 GNEDASJ. S. (2015). Ne bis in idem in fiscaal strafrecht – Na Brussel stapt ook Gent over op ruimte invulling van ‘in idem’. 

Fisc. Act., nr. 7, 7. 
42

 EHRM 27 januari 2015, Rinas/Finland, nr. 17039/13. 
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1.2 SUBSIDIARITEITSBEGINSEL 

De tweede pijler van het una via-principe is het subsidiariteitsbeginsel. In het wetsvoorstel van 23 

december 2011 wordt het toepassingsgebied van dit beginsel binnen de una via-leer als volgt 

geïllustreerd: “Het subsidiariteitsbeginsel betekent dat de opsporing inclusief het vaststellen van fiscale 

fraude en de fiscale schuld alsook van de invordering, de taak blijft van de fiscale administraties met al 

hun wettelijke middelen waarover deze beschikken. Indien deze wettelijke middelen weliswaar niet 

voldoende zijn om de fiscale fraude aan te pakken en te beboeten, is het noodzakelijk dat de 

onderzoeksmiddelen van de rechterlijke macht kunnen aangewend worden binnen de wettelijke 

grenzen.”43 

Concreet betekent dit dat kleinere dossiers worden afgehandeld door de fiscale administratie, terwijl 

grotere dossiers strafrechtelijk worden aangepakt. Bijgevolg krijgt het Openbaar Ministerie niet meer 

dossiers te verwerken.44   

                                                           
43

 Wetsvoorstel 23 december 2011 tot instelling van het ‘una via’-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale 

wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes, Parl. St. Kamer 2011-2012, nr. 53 1973/001, 6. 
44

 DE JAEGER, M., VAN VOLSEM F. (2013). Een toelichting bij de una via-wet van 20 september 2012. T. Strafr., nr. 1,11. 
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HOOFDSTUK 2.   DE WEG NAAR DE UNA VIA-WET 

2.1 EERSTE HERVORMINGEN BINNEN DE FISCALE STRAFVERVOLGING 

2.1.1 DE GROTE START 
De Belgische fiscale strafvervolging is in verschillende etappes geëvolueerd. De hervorming van de 

fiscale fraudebestrijding is van start gegaan met de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire 

voorstellen 1979-198045. Deze wet gaf het Openbaar Ministerie de bevoegdheid om de strafvordering 

inzake alle fiscale misdrijven, met uitzondering van misdrijven in het douane strafrecht, uit te oefenen. 

Voorheen was deze bevoegdheid echter toebedeeld aan de fiscale administratie.46 

2.1.2 OPRICHTING VAN DE BBI 
Een tweede belangrijke gebeurtenis rond dezelfde tijdsperiode is de oprichting van een nieuw fiscaal 

orgaan, namelijk de Bijzondere Belastinginspectie (hierna BBI). De bepalingen van dit nieuw orgaan zijn 

vastgelegd bij Koninklijk Besluit47, waardoor de BBI eerst geen wettelijke grondslag had. Ten gevolge van 

het artikel 87 van de wet van 8 augustus 1980 kreeg de BBI alsnog een wettelijke grondslag, met 

terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1979.48 De voormelde wet werd aangevuld met de herstelwet van 

10 februari 1981 betreffende de strafrechtelijke beteugeling van de belastingontduiking. De invoering 

van beide wetten deed heel wat vragen rijzen over de verhouding tussen de fiscale administratie en de 

parketten. Een goede samenwerking tussen het Openbaar Ministerie en de fiscale administraties kwam 

tot stand, maar helaas zonder juridisch kader. Dit had nefaste gevolgen voor de fiscale 

rechtsbescherming waardoor een wettelijk kader onontbeerlijk werd.49  

2.1.3 CHARTER VAN DE BELASTINGPLICHTIGE 
Het noodzakelijke wettelijk kader kwam er met de wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale 

bepalingen50, ook wel het Charter van de Belastingplichtige genoemd. Deze wet bracht twee belangrijke 

veranderingen met zich mee op het vlak van fiscale strafvordering. Ten eerste was er de conditionering 

van de uitoefening van de fiscale strafvordering.51 Daarenboven werden er strikte voorwaarden gesteld 

                                                           
45

 Wet 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, B.S. 15 augustus 1980.  
46

 LIPPENS, S., & THIEL, C. (2012). Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken : een vervolging en een beteugeling langs één 

weg?. Mechelen: Kluwer, 11. 
47

 K.B. van 14 november 1978 tot oprichting van de graad van administrateur-generaal van de belastingen en tot wijziging van 
het K.B. van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van het ministerie van Financiën en van de bijzondere 
bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuur van het rijkspersoneel, B.S. 21 februari 1979. 
48 

VANDERKERKEN, C. (2006). Fiscale strafvervolging en rechtsbescherming: wapengelijkheid, zwijgrecht, bewijslastverdeling. 
Brussel: Larcier, 30. 
49

 LIPPENS, S., & THIEL, C. (2012). Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken : een vervolging en een beteugeling langs één 
weg?. Mechelen: Kluwer, 12. 
50

 Wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen, B.S. 20 augustus 1986. 
51 MAUS, M. (1999). Over het Charter van de Belastingplichtige en de fiscale rechtsbescherming na de wet-Franchimont en het 

Cassatiearrest van 9 december 1997. Notarieel Fiscaal Maandblad, nr. 4, 78. 
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aan de samenwerking tussen het parket en de fiscus, die tot een grotere rechtszekerheid voor de 

belastingplichtige moest leiden.52 Enkele jaren geleden heeft staatssecretaris voor Modernisering van 

Financiën, Milieufiscaliteit en Bestrijding van Fiscale Fraude Bernard Clerfayt het initiatief genomen om 

de werkgroep actualisering van het Charter van de Belastingplichtige op te richten.53 Het verslag van 

deze werkgroep komt verder aan bod.   

                                                           
52

 DELRUE, G. (2007). Fiscale fraude. Antwerpen: Maklu, 42. 
53

 ZAGHEDEN, M. (2012). “Una via: de gulden middenweg of de weg zoek? Een analyse van de wet tot instelling van una via in 
de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving.” in L. MAES, H. DENCIJF, (ed.), Fiscaal praktijkboek: 2012-2013: 
directe belastingen. Antwerpen: Kluwer, 228. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Belgische_ministers_van_Financi%C3%ABn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Belgische_ministers_van_Financi%C3%ABn
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2.2 PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE NAAR DE GROTE FISCALE FRAUDE-DOSSIERS 

Op 12 juli 2007 heeft Josy Dublié een voorstel ingediend tot oprichting van een Parlementaire 

Onderzoekscommissie om de grote fiscale fraudedossiers te onderzoeken. Een onrechtvaardige 

straffeloosheid in verschillende grote fiscale fraudedossiers lag aan de basis van dit voorstel. Het doel 

van deze commissie was tweeërlei. Enerzijds was de Parlementaire Onderzoekscommissie bevoegd voor 

het voeren van onderzoeken naar grote financiële en fiscale dossiers van de laatste 15 jaar, anderzijds 

werden ze belast met het zoeken naar oplossingen voor het systematisch mislukken van deze dossiers.54 

 

Het voorstel van Josy Dublié kreeg gehoor en zo werd de Parlementaire Onderzoekscommissie naar de 

grote fiscale fraude-dossiers opgericht door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het verslag 

namens de Parlementaire Onderzoekscommissie werd uitgebracht op 7 mei 2009. Met oog op de strijd 

tegen de grote fiscale fraude zijn er verschillende aanbevelingen geformuleerd. Voornamelijk de 

zevende aanbeveling van dit verslag, dat betrekking heeft op de invoering van het una via-principe, lag 

aan de basis van de verschillende wetsvoorstellen. In de parlementaire voorbereidingen van 23 

december 2011 wordt gesteld dat veel van deze aanbevelingen uit het verslag “tot doel hebben om 

eenheid te brengen in de samenwerking tussen de fiscale administraties en het gerecht alsook beiden te 

versterken zodat ieder zijn taak doeltreffender kan uitvoeren.”55 

 

Vooraleer de aanbevelingen aan bod komen in het verslag namens de Parlementaire 

Onderzoekscommissie, wordt de aandacht gevestigd op de invloed van de zwarte economie. 

Internationale studies raamden voor de periode 1989 tot en met 2003 de zwarte economie in België op 

21,5% van het BBP ofwel 60 miljard euro per jaar. Hierbij hebben de onderzoekers het begrip zwarte 

economie weliswaar ruim gedefinieerd. Volgens professor Scheider van de Johannes Keppler 

Universiteit van Linz staat België hierdoor op de vijfde plaats van de OESO-landen met het hoogste 

fraudepercentage. Merk op dat België het een stuk minder goed doet zijn buurlanden die een 

fraudepercentage hebben tussen de 12,8% en 16,8%. 56 Volgens professor Schneider bedroeg de 

Belgische schaduweconomie in 2013 nog 16,4%, hetzij 63,17 miljard euro.57  

                                                           
54 

Voorstel 12 juli 2007 tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie om de grote fiscale fraude-dossiers te 
onderzoeken, Parl. St. Kamer 2008-2009, nr. 52 0034/001. 
55

 Wetsvoorstel 23 december 2011 tot instelling van het ‘una via’-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale 
wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes, Parl. St. Kamer 2011-2012, nr. 53 1973/001, 1. 
56

 Parlementaire onderzoekscommissie 7 mei 2009 naar de grote fiscale fraude-dossiers te onderzoeken, verslag namens de 

onderzoekscommissie, Parl. St. Kamer 2008-2009, nr. 52 0034/004, 8. 
57 SAMYN, S. (13 mei 2013). 13,67 miljard wordt dit jaar in het zwart betaald. De Morgen, (online). 
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Met haar aanbevelingen wenst de Parlementaire Onderzoekscommissie het belang van de strijd tegen 

fiscale fraude te benadrukken om zo de fiscale en parafiscale druk te doen afnemen en zo de economie 

opnieuw zuurstof te geven.58 

2.2.1  SCHEMA 1 - BASISSTRUCTUUR 
De invoering van het una via-principe gaat volgens de Parlementaire Onderzoekscommissie het best 

gepaard met de oprichting van verschillende diensten, namelijk het Fiscaal Auditoraat, Comité F en de 

Federale dienst voor fiscale fraudebestrijding (FDFF). De fiscale administratie staat in verbinding met 

deze drie nieuwe organen. Deze basisstructuur wordt voorgesteld in schema 1 van het verslag van de 

Parlementaire Onderzoekscommissie (2009, p. 224). 

 Het Fiscaal Auditoraat is een nog op te richten orgaan bestaande uit gespecialiseerde 

parketmagistraten, binnen het rechtsgebied van het Hof van Beroep die het gebrek aan 

expertise bij de parketten moet compenseren. Voldoende personeel en een goed beheer van de 

dossiers wordt verondersteld te leiden tot een betere en snellere afhandeling van grote fiscale 

fraudedossiers. De aanbevelingen betreffende het Fiscaal Auditoraat zijn terug te vinden bij de 

tiende aanbeveling van het verslag namens de Onderzoekscommissie;  

 De Federale dienst voor fiscale fraudebestrijding dient te fungeren als filter tussen het Fiscaal 

Auditoraat en de Administratie. De belasting van dit orgaan wordt verder besproken; 

 Het Comité Fraude, kortweg Comité F, is te vergelijken met het Comité P van de politie vermits 

het dezelfde functie heeft, namelijk extern controleorgaan.59 

 

                                                           
58

 Parlementaire onderzoekscommissie 7 mei 2009 naar de grote fiscale fraude-dossiers te onderzoeken, verslag namens de 
onderzoekscommissie, Parl. St. Kamer 2008-2009, nr. 52 0034/004, 9. 
59

 Parlementaire onderzoekscommissie 7 mei 2009 naar de grote fiscale fraude-dossiers te onderzoeken, verslag namens de 
onderzoekscommissie, Parl. St. Kamer 2008-2009, nr. 52 0034/004, 223-224. 
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2.2.2 SCHEMA 2 – ROL FDFF EN FISCAAL AUDITORAAT 

Vervolgens wordt er in schema 2 meer toegespitst op de exacte rol van het Fiscaal Auditoraat en de 

Federale dienst voor fiscale fraudebestrijding. Het FDFF bestaat volgens de Parlementaire 

Onderzoekscommissie uit twee cellen die zich uiten in twee verschillende bevoegdheden: 

 Ten eerste is er bij de eerste cel sprake van een vervolgingsbeleid inzake fiscale fraude. De 

ambtenaren, magistraten en politiemensen die verantwoordelijk zijn voor dit beleid, bepalen de 

criteria voor de strafrechtelijke behandeling van de fiscale fraudezaken;  

 De tweede bevoegdheid van deze dienst valt onder de Cel fiscale vervolging en heeft een soort 

van filterfunctie. Hiermee wordt de inontvangstneming van de strafrechtelijke fiscale klachten 

bedoeld om vervolgens te beslissen of deze administratief of strafrechtelijk worden behandeld. 

Deze keuze wordt gemaakt aan de hand van eerder bepaalde criteria binnen de 

onderzoeksbevoegdheden. Er wordt geopteerd om regionale cellen op te richten ter 

bevordering van de praktische uitvoering.60 

2.2.3 SCHEMA 3 – STRAFKLACHT INGEDIEND DOOR ADMINISTRATIE 

In het derde schema van het verslag van de Parlementaire Onderzoekscommissie wordt de werking van 

de aangegeven structuur geduid. Dit schema omschrijft de drie mogelijke wegen die kunnen worden 

gevolgd wanneer er een strafklacht binnenkomt bij de Cel fiscale vervolging van een fiscale administratie 

(invordering, douane, AKRED of AOIF).  De Cel fiscale vervolging beslist de facto of de strafklacht al dan 

niet wordt doorgestuurd naar het Fiscaal Auditoraat.61 

 Ten eerste kan er worden beslist de klacht terug te sturen naar de administratie. Bij een 

dergelijk fiscaal fraudedossier kunnen enkel nog administratieve sancties worden opgelegd; 

 Een tweede mogelijkheid is om het fiscaal fraudedossier over te leveren aan de Bijzondere 

Belastinginspectie (BBI). Ook hier is er sprake van een administratieve behandeling, maar dan 

met zwaardere administratieve sancties dan bij de administratie (mogelijkheid 1). Uitgebreidere 

bevoegdheden voor de Bijzondere Belastinginspectie, onder toezicht van het parket, zijn 

hiervoor noodzakelijk; 

 Als er voor de laatste optie wordt gekozen, zal het dossier worden doorgestuurd naar het Fiscaal 

Auditoraat en volgt een strafrechtelijke afhandeling. Hierbij heeft het Fiscaal Auditoraat de 

mogelijkheid om beroep te doen op de ambtenaren van de Bijzondere Belastinginspectie. Eens 

het onderzoek van het Fiscaal Auditoraat is afgerond, heeft deze instantie drie mogelijkheden: 

                                                           
60

 Parlementaire onderzoekscommissie 7 mei 2009 naar de grote fiscale fraude-dossiers te onderzoeken, verslag namens de 

onderzoekscommissie, Parl. St. Kamer 2008-2009, nr. 52 0034/004, 225-226. 
61

 Parlementaire onderzoekscommissie 7 mei 2009 naar de grote fiscale fraude-dossiers te onderzoeken, verslag namens de 
onderzoekscommissie, Parl. St. Kamer 2008-2009, nr. 52 0034/004, 227-228. 
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vervolgen, een dading sluiten of seponeren. Indien de laatste optie van toepassing is, wordt het 

dossier doorgestuurd naar de Bijzondere Belastinginspectie die mogelijks een administratieve 

sanctie kan opleggen.62 

2.2.4 SCHEMA 4 – STRAFKLACHT INGEDIEND DOOR BBI 

Het vierde schema is vergelijkbaar met het voorgaande schema, met als enige verschilpunt dat de 

strafklacht in dit geval wordt ingediend door de Bijzondere Belastinginspectie en niet bij door de 

administratie. De klacht wordt behandeld door de Cel fiscale vervolging, die over dezelfde drie 

mogelijkheden beschikt als hierboven besproken.63 

2.2.5 SCHEMA 5 – STRAFRECHTELIJK DOSSIER MET FRAUDE 

Bij het vijfde schema is er sprake van een bestaand strafrechtelijk dossier, waarbij elementen van fiscale 

fraude aan het licht komen. In dat geval wordt het dossier teruggestuurd naar de Cel fiscale vervolging, 

die hieraan gevolg zal geven. Het dossier wordt als het ware uitgesplitst, waardoor het mogelijk is om 

het fiscale gedeelte van het dossier afzonderlijk te behandelen. Opnieuw zijn dezelfde drie 

mogelijkheden aan de orde, namelijk doorsturen naar de bevoegde administratie, de Bijzondere 

Belastinginspectie of het Fiscaal Auditoraat.64   

                                                           
62 

Parlementaire onderzoekscommissie 7 mei 2009 naar de grote fiscale fraude-dossiers te onderzoeken, verslag namens de 

onderzoekscommissie, Parl. St. Kamer 2008-2009, nr. 52 0034/004, 227-228. 
63

 Parlementaire onderzoekscommissie 7 mei 2009 naar de grote fiscale fraude-dossiers te onderzoeken, verslag namens de 

onderzoekscommissie, Parl. St. Kamer 2008-2009, nr. 52 0034/004, 229. 
64

 Parlementaire onderzoekscommissie 7 mei 2009 naar de grote fiscale fraude-dossiers te onderzoeken, verslag namens de 
onderzoekscommissie, Parl. St. Kamer 2008-2009, nr. 52 0034/004, 230-231. 
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2.3 ACTUALISERING VAN HET CHARTER VAN DE BELASTINGPLICHTIGE 

Zoals reeds aangehaald was het Charter van de belastingplichtige in 1986 een belangrijke stap in de 

fiscale strafvervolging. Gezien de snelle evolutie van fiscale fraude heeft toenmalig Staatsecretaris voor 

Bestrijding van fiscale fraude Bernard Clerfayt op 23 april 2009 beslist dat een evaluatie van dit Charter 

noodzakelijk was. De werkgroep actualisering van het Charter van de Belastingplichtige, ook wel de 

werkgroep Clerfayt genoemd, was samengesteld uit vier experten. Hun taak bestond erin het Charter te 

actualiseren en hierbij rekening te houden met de geformuleerde aanbevelingen van de Parlementaire 

Onderzoekscommissie.65 Het verslag van de werkgroep werd gepubliceerd op 10 september 2009.  

In haar onderzoek stelt de werkgroep vast dat veel kernvragen in verband met het Charter van de 

belastingplichtige rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verhouding tussen de 

administratieve procedure en de strafrechtelijke procedure.66 Vandaar dat de werkgroep in haar 

eindconclusie pleit voor de uitbouw van het una via-model om zo op efficiënte wijze fiscale fraude tegen 

te gaan. Dit model waarborgt de basisregels van de rechtstaat en past binnen de Belgische juridische 

traditie en administratieve organisatie. 67   

In het verslag wordt de aandacht gevestigd op de omschrijving van het ‘fiscaal misdrijf’. Aan de hand van 

een aantal criteria zou worden bepaald welke fiscale overtredingen als ‘fiscaal misdrijf’ worden 

gekwalificeerd en welke niet. Hierdoor zou het gerechtelijk apparaat pas worden ingeschakeld daar 

waar het maatschappelijk relevant is. De beoordeling van een fiscale overtreding behoort toe aan het 

parket die het eventuele strafrechtelijk onderzoek zal voeren, doch moet de fiscus evenwel van oordeel 

zijn dat er sprake is van belastingontduiking.68 Als het parket een fiscale overtreding kwalificeert als 

fiscaal misdrijf, zal het Openbaar Ministerie de zaak behandelen. De andere fiscale overtredingen, die 

dus geen fiscaal misdrijf zijn, worden behandeld door de fiscale administratie. 69  

Toch formuleerde de werkgroep in haar verslag enkele ernstige bedenkingen bij de ontdubbeling van 

het handhavingsbeleid. Deze zouden mogelijks leiden tot “een verminderde effectiviteit van de ingezette 

middelen, met risico op verspilling en onwerkbaarheid.”70   

                                                           
65 X., (2009). Actualisering van het Charter van de belastingplichtige. T.F.R., nr. 371, 915. 
66

 X., (2009). Actualisering van het Charter van de belastingplichtige. T.F.R., nr. 371, 915. 
67

 LIPPENS, S., & THIEL, C. (2012). Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken : een vervolging en een beteugeling langs één 

weg?. Mechelen: Kluwer, 17. 
68

 X., (2009). Actualisering van het Charter van de belastingplichtige. T.F.R., nr. 371, 916. 
69

 ZAGHEDEN, M. (2012). “Una via: de gulden middenweg of de weg zoek? Een analyse van de wet tot instelling van una via in 

de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving.” in L. MAES, H. DENCIJF, (ed.), Fiscaal praktijkboek: 2012-2013: 
directe belastingen. Antwerpen: Kluwer, 228. 
70

 ZAGHEDEN, M. (2012). “Una via: de gulden middenweg of de weg zoek? Een analyse van de wet tot instelling van una via in 

de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving.” in L. MAES, H. DENCIJF, (ed.), Fiscaal praktijkboek: 2012-2013: 
directe belastingen. Antwerpen: Kluwer, 228. 
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2.4 WETSVOORSTEL 20 OKTOBER 2009 

Het wetsvoorstel tot invoering van de una via-regel in de fiscale strafzaken, de oprichting van een Fiscaal 

Auditoraat en de oprichting van een comité F werd ingediend op 20 oktober 2009 door de heer Dirk Van 

der Maelen, mevrouw Marie Arena en de heer Alain Mathot.71  

Het wetsvoorstel heeft tot doel fiscale fraude beter en efficiënter te bestrijden. Dit kan volgens de heer 

Van der Maelen en de mede-indieners van het wetsvoorstel enkel gebeuren door concrete maatregelen 

te nemen. Daarnaast zijn ook andere factoren van belang, zoals het vertrouwen van de burger in de 

overheid, dat kan worden hersteld door een preventieve aanpak. Deze preventieve werking creëert een 

transparant, uniform, efficiënt en rechtszeker handhavingsbeleid dat de burger in staat stelt om zijn 

rechten en plichten te kennen.72 

2.4.1 WETGEVENDE MAATREGELEN 

Er wordt in het wetsvoorstel uitdrukkelijk verwezen naar de Parlementaire Onderzoekscommissie dat 

uitgebreid onderzoek heeft gevoerd naar grote fiscale fraudezaken. Ondanks de kritische geluiden in de 

rechtsleer met betrekking tot de una via aanbeveling73, ligt deze toch aan de basis van dit wetsvoorstel. 

Naar analogie met de aanbevelingen, wordt in het wetsvoorstel voorzien in de oprichting van drie 

nieuwe diensten, namelijk: 

 een permanent beleidsorgaan dat wordt belast met het vastleggen van een uniform 

vervolgingsbeleid;  

 het Fiscaal Auditoraat die bevoegd wordt voor de strafrechtelijke afhandeling van fiscale 

fraudedossiers; 

 het comité F dat zal fungeren als controleorgaan. Dit toezichtsapparaat zal alle 

overheidsdiensten die zich bezighouden met fraudebestrijding controleren. 74 

Ook volgende maatregelen uit het verslag van de Parlementaire Onderzoekscommissie zijn opgenomen 

in het wetvoorstel: 

 de invoering van de una via-regel in fiscale strafzaken; 
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 het vastleggen van een uniform sanctioneringsmodel op vlak van de fiscale administratieve 

sanctie; 

 de uitbreiding van de onderzoeksbevoegdheden van de Bijzondere Belastinginspectie; 

 de versterking van de samenwerking tussen de fiscus en het parket. 

Deze maatregelen worden hierna uitvoerig besproken. De schema’s uit het verslag namens de 

Parlementaire Onderzoekscommissie van 7 mei 2009 worden eveneens zonder aanpassingen 

overgenomen in dit wetsvoorstel.75 

 Oprichting van de Federale dienst voor fiscale fraudebestrijding 

De oprichting van een federale beleidsstructuur heeft tot doel de grote verschillen tussen de 

gerechtelijke arrondissementen betreffende de aanpak en vervolging van de fiscale fraude weg te 

werken. Dit federaal beleid waarin de criteria voor fiscale vervolging worden vastgelegd, is noodzakelijk 

om een gelijke behandeling en rechtszekerheid te garanderen.76 

Ook hier volgt het wetsvoorstel de aanbevelingen van de Parlementaire Onderzoekscommissie, vermits 

er wordt geopteerd om een Federale dienst voor fiscale fraudebestrijding (FDFF) op te richten, 

bestaande uit twee verschillende cellen:77  

 In de artikelen 10 en 11 wordt de oprichting van de eerste cel beschreven, namelijk het 

Beleidsorgaan voor fiscale fraudebestrijding. De functies binnen dit beleidsorgaan zullen worden 

bekleed door parketmagistraten, fiscale ambtenaren en politiemensen. Zij zullen de criteria 

bepalen voor de administratieve en strafrechtelijke afhandeling van fiscale fraudezaken;  

 Ten tweede is er in artikelen 12 en 13 sprake van regionale Cellen voor de fiscale vervolging, 

deze krijgen de bevoegdheid om het fiscaal vervolgingsbeleid uit te voeren. Deze cellen zullen 

per ressort van de Hoven van Beroep worden ingesteld om zo aan de hand van de criteria van 

het fiscaal vervolgingsbeleid te beslissen of de fiscale strafklachten administratief dan wel 

strafrechtelijk worden afgehandeld.78  
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 Overgang naar een alternatieve fiscale sanctionering 

Artikel 14 van dit wetsvoorstel spoort aan tot een omvorming van het onvolmaakte systeem naar een 

alternatieve fiscale sanctionering. Voorheen was het niet ondenkbaar dat een belastingplichtige 

meermaals werd gesanctioneerd door eenzelfde overtreding in de economische sfeer. Bijvoorbeeld een 

sanctie op vlak van Inkomstenbelastingen én BTW of op vlak van het sociaal zekerheidsrecht én het 

strafrecht.79 

In dit opzicht kan er opnieuw worden verwezen naar het hiervoor uitgebreid besproken non bis in idem-

beginsel. Een cumulatief sanctioneringsmodel als deze is in strijd met artikel 6 EVRM en artikel 14, 7° 

van het BUPO-verdrag. In de toelichting van het wetsvoorstel wordt verwezen naar zowel het arrest van 

26 april 200780 als het arrest van 18 juni 200881 van het Grondwettelijk Hof. In deze arresten werd de 

cumulatie van strafsancties en administratieve sancties ontoelaatbaar en onrechtvaardig geacht. Om 

het non bis in idem-beginsel te eerbiedigen voorziet het wetsvoorstel in alternatief sanctioneringsmodel 

waarbij fiscale fraude hetzij administratief, hetzij strafrechtelijk wordt afgehandeld.82 

 Het uniform sanctioneringmodel 

De artikelen 15 tot en met 39 van dit voorstel voorzien in een sanctioneringsmodel waardoor eenheid, 

rechtszekerheid en transparantie wordt gecreëerd. In elke fiscale codificatie zouden twee afdelingen 

worden opgenomen, namelijk een afdeling “Administratieve sancties” en een afdeling “Strafrechtelijke 

sancties”, waarvan de inhoud grotendeels gelijklopend zou zijn. Dit wordt gecombineerd met een 

uniform wettelijk kader waarbij een identieke bepaling bij elke fiscale codificatie wordt ingevoerd. Deze 

wettelijke bepalingen hebben een dubbel doel. Enerzijds het opleggen van strikte grenzen voor de 

fiscale sanctionering, anderzijds het maken van duidelijke gradaties binnen de fiscale overtredingen 

naargelang ze begaan zijn met of zonder opzet van belastingontduiking.83  

Daarnaast is het van belang dat de echte fraudeur wordt bestraft. Een wettelijke bepaling die de 

mogelijkheid biedt om ook andere betrokken personen dan de eigenlijke belastingplichtige 

administratief te sanctioneren, is dus zeker op zijn plaats. 84 
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Tevens wordt er ook met andere problemen komaf gemaakt, zoals de discrepantie tussen de 

proportionele fiscaal administratieve sancties en de eigenlijke strafrechtelijke geldboetes. Deze laatste 

blijven beperkt tot 125.000 euro, terwijl de fiscaal administratieve sancties kunnen oplopen tot 200% of 

meer van de ontdoken belasting. Het wetsvoorstel wil hier verandering in brengen.85 

De indieners van dit wetsvoorstel willen de Minister van Financiën de bevoegdheid geven om bij wijze 

van administratieve sanctie, een persoon het recht te ontzeggen belastingplichtigen te 

vertegenwoordigen in de hoedanigheid van lasthebber. Momenteel is dergelijke regeling al voorzien in 

de Inkomstenbelastingen, maar met dit voorstel wensen de indieners dit uit te breiden naar andere 

belastingen.86 

 Bredere onderzoeksbevoegdheden voor de Bijzondere Belastinginspectie 

Artikel 40 van het wetsvoorstel verleent de ambtenaren van de Bijzondere Belastinginspectie 

machtiging om over te gaan tot huiszoeking, mits voldoende aanwijzingen van fraude en bijstand van de 

fiscale rechter. Bovendien verleent dit artikel ook het recht aan dezelfde ambtenaren om in zulk geval 

over te gaan tot inbeslagname. Om te vermijden dat door deze bijkomende bevoegdheden de 

rechtsbescherming van de belastingplichtigen en derden in het gedrang komt, zijn er verschillende 

waarborgen ingebouwd in dit wetsvoorstel. De Bijzondere Belastinginspectie mag de bevoegdheden 

slechts uitoefenen indien er concrete aanwijzingen zijn van fraude. Daarnaast is ook een voorafgaande 

machtiging en bijstand van de fiscale rechter noodzakelijk voor wat betreft de fiscale huiszoeking.87 

 Oprichting van het Fiscaal Auditoraat 

De oprichting van het Fiscaal Auditoraat waarin de voorgestelde artikelen 40 tot en met 109 van het 

wetsvoorstel voorzien, is geen nieuw gegeven. In artikel 13 van de wet van 22 december 1998 

betreffende de verticale integratie van het Openbaar Ministerie, het federaal parket en de raad van de 

procureurs des Konings88 werd reeds voorzien in het oprichten van economische, financiële en sociale 

auditoraten. Het is echter nooit zover gekomen. Het betreffende artikel 13 van de wet van 22 december 
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1998 werd bij de wet van 12 april 2004 houdende verticale integratie van het Openbaar Ministerie89 

afgeschaft.90 

In dit wetsvoorstel wordt teruggegrepen naar het afgeschafte artikel 13. De fiscale auditoraten worden 

noodzakelijk geacht om het gebrek van expertise binnen de parketten te verbeteren. Een afzonderlijk 

parket met fiscale specialisten die zich volledig toeleggen op de vervolging van fiscale misdrijven zou 

soelaas moeten bieden. Om een goede werking te garanderen, wordt er geopteerd voor één Fiscaal 

Auditoraat per ressort van het Hof van Beroep.91 

 Versterking van de samenwerking tussen parketten en fiscale administratie 

Om de strijd tegen fiscale fraude optimaal te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat het parket beroep 

kan doen op de knowhow en expertise van de fiscale administratie. Daartoe zijn de artikelen 111 tot en 

met 116 toegevoegd aan het voorstel. Deze bepalingen moet ervoor zorgen dat fiscale fraudezaken niet 

door het parket moeten worden overgedaan, met een snellere afhandeling tot gevolg.92 

Voor deze hervorming handelt het wetsvoorstel naar Nederlands en Duits voorbeeld. Om de 

samenwerking tussen het Openbaar Ministerie en de fiscale administratie te bevorderen, is het 

essentieel om de Bijzondere Belastinginspectie te hervormen. Dit kan door bepaalde ambtenaren van de 

BBI zowel fiscale toezichts- als opsporingstaken te laten uitvoeren. Om een strafrechtelijk onderzoek te 

voeren, zullen deze ambtenaren het statuut van officier van de gerechtelijke politie nodig hebben. Met 

deze aanpassing zullen de ambtenaren van de BBI en de fiscale auditeurs samen de ernst en het belang 

van bepaalde overtredingen kunnen beoordelen. Deze nauwere samenwerking tussen de Bijzondere 

Belastinginspectie en het Fiscaal Auditoraat zal ervoor zorgen dat de fiscale expertise op 

overheidsniveau optimaal benut wordt.93  
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 Oprichting van het Comité F 

In navolging van het verslag van de Parlementaire Onderzoekscommissie wordt in de artikelen 117 tot 

en met 124 van het wetvoorstel, de oprichting van een vast extern toezichtsorgaan uiteengezet. Dit 

controleorgaan krijgt de naam Comité F, naar analogie van het Comité P, dat instaat voor de controle 

van de politiediensten.94   

Als toezichtsorgaan zal het Comité F toezien op de eenvormige en billijke toepassing van de fiscale 

wetgeving en dit betreffende beheer, vaststelling, inning en betwisting. Bovendien is het controleorgaan 

bevoegd voor de behandeling van klachten betreffende de niet-naleving van de wetgevende 

maatregelen.95 

2.4.2 ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE 

Op 9 december 2009 heeft de afdeling Wetgeving van de Raad van State haar advies gepubliceerd over 

het wetsvoorstel tot invoering van de una via-regel, oprichting van een Fiscaal Auditoraat en de 

oprichting van een comité F van 20 oktober 2009.96  Het geformuleerd advies wordt hierna per 

opmerking besproken.  

 Commentaar bij oprichting FDFF  

De Raad van State acht een herziening noodzakelijk van enkele wetsartikelen van het wetsvoorstel. De 

wetgever heeft niet het recht om bevoegdheden aan de Ministerraad te verlenen, zoals geschied in de 

artikelen 2 en 11 van het voorstel, gezien dit in strijd is met artikel 37 van de Grondwet dat luidt: “De 

federale uitvoerende macht, zoals zij door de Grondwet is geregeld, berust bij de Koning.” Dit artikel 

dient samen te worden gelezen met artikel 105 van de Grondwet. De beslissingen van de uitvoerende 

macht worden door de Koning genomen, tenzij Hij machtigingen heeft verleend.97 

In het bijzonder moeten, naast artikelen 2 en 11, de artikelen 4, 6 en 7 van het wetsvoorstel eveneens 

worden aangepast. De Federale dienst voor fiscale fraudebestrijding (FDFF) mag echter niet worden 
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belast met het “uitvoeren van het beleid zoals voorgesteld voor de ministerraad”98, noch mag de 

voorzitter van voormeld orgaan worden belast met het uitvoeren van beslissing van de ministerraad 

zoals vermeld in artikel 6 van het wetsvoorstel. Ten laatste mag het beleidsorgaan voor fiscale 

fraudebestrijding ook niet worden belast met “het vastleggen van de criteria van het federaal fiscaal 

vervolgingsbeleid” dat vermeld wordt in artikel 11 van het voorstel. Tevens aanvaardt de afdeling 

Wetgeving niet dat het voorstel de bevoegde ministers aanwijst om besluiten voor te dragen aan de 

Koning, zoals gebeurt in artikel 4.99 

De Raad van State besluit hier dat een aanpassing van het wetsvoorstel in verband met de Federale 

dienst voor fiscale fraudebestrijding noodzakelijk is. De herziening moet betrekking hebben op de 

inhoud, de bevoegdheden en de samenstelling van de FDFF. 100 

Ook artikel 13 van het voorstel, waarbij de Cel voor de fiscale vervolging de opdracht krijgt om een 

beslissing te nemen over de afhandeling van een zaak, zorgt voor problemen. Dit artikel is namelijk niet 

in overeenstemming met het artikel 151, §1 van de Grondwet dat aan het Openbaar Ministerie de 

bevoegdheid toekent de beslissing te nemen betreffende de strafrechtelijke of administratieve 

vervolging. Bijgevolg moeten ook alle schema’s en bijhorende teksten betreffende het mechanisme van 

uniforme sancties herzien worden.101 

 Comité F 

Voor de advisering over het Comité F verwijst de Raad van State naar het advies dat is geformuleerd 

naar aanleiding van het wetsvoorstel tot regeling van het toezicht op de Federale Overheidsdienst 

Financiën.102 De Raad van State spreekt in dit advies over een mogelijke schending van de scheiding der 

machten doordat het evenwicht tussen de wetgevende en de uitvoerende macht op de helling komt te 

staan.103 

 

                                                           
98

 Voorgesteld artikel 7, 1° van het wetsvoorstel 20 oktober 2009  tot invoering van de una via-regel in fiscale strafzaken, de 
oprichting van een fiscaal auditoraat en de oprichting van een comité F, Parl. St. Kamer 2009-2010, nr. 52 2210/001, 12-13 
99

 Wetsvoorstel 23 december 2009 tot invoering van de una via-regel in fiscale strafzaken, de oprichting van een fiscaal 

auditoraat en de oprichting van een comité F, Advies van de Raad van State, nr. 47 426/2 van 9 december 2009, Parl.St. Kamer 
2009-2010, nr. 52 2210/002, 6. 
100

 Wetsvoorstel 23 december 2009 tot invoering van de una via-regel in fiscale strafzaken, de oprichting van een fiscaal 
auditoraat en de oprichting van een comité F, Advies van de Raad van State, nr. 47 426/2 van 9 december 2009, Parl.St. Kamer 
2009-2010, nr. 52 2210/002, 7. 
101

 Wetsvoorstel 23 december 2009 tot invoering van de una via-regel in fiscale strafzaken, de oprichting van een fiscaal 

auditoraat en de oprichting van een comité F, Advies van de Raad van State, nr. 47 426/2 van 9 december 2009, Parl St. Kamer 
2009-2010, nr. 52 2210/002, 15. 
102 Wetsvoorstel 5 januari 2010 tot regeling van het toezicht op de Federale Overheidsdienst Financiën, Advies van de Raad van 

State, nr. 47 721/2 van 9 december 2009, Parl. St. Kamer 2009-2010, nr. 1348/002. 
103

 Wetsvoorstel 5 januari 2010 tot regeling van het toezicht op de Federale Overheidsdienst Financiën, Advies van de Raad van 
State, nr. 47 721/2 van 9 december 2009, Parl. St. Kamer 2009-2010, nr. 1348/002, 12. 



23 
 

 Uitbreiding van de bevoegdheden van de Bijzondere Belastinginspectie 

Volgens de Raad van State is het buitensporig dat alle ambtenaren van de Bijzondere Belastinginspectie 

de bevoegdheden krijgen die omschreven zijn in artikel 40. De fiscale huiszoekingsbevoegdheid en 

bevoegdheid tot inbeslagname van roerende en onroerende goederen kan enkel worden verleend aan 

ambtenaren die niet op straffe van nietigheid van de procesbehandeling als getuige mogen worden 

verhoord.104  

Een laatste bemerking die wordt gemaakt door de Raad van State, heeft betrekking op de uren tussen 

welke de officieren van de gerechtelijke politie de bewoonde plaatsen kunnen betreden. Bij het 

vaststellen van deze uren dient er een redelijk evenwicht te worden gezocht tussen de rechten van de 

belastingplichtige en de noodzaak voor de officieren van gerechtelijke politie om hun taak doeltreffend 

uit te oefenen.105 

 Commentaar op de samenhang van de Wetgeving en de wetgevingstechniek 

De Raad van State heeft enkele bedenkingen bij zowel de interne als externe samenhang met andere 

wetsbepalingen en de wetgevingstechniek. Bij het overnemen van bepalingen uit het Gerechtelijk 

Wetboek is vaak geen rekening gehouden met de thans vigerende teksten. Een tweede vergissing die de 

indieners van het wetsvoorstel hebben begaan, is het niet correct overnemen van de tekst en/of 

onderverdelingen. Deze twee problemen kunnen volgens de Raad van State worden opgelost door de 

beginselen van de Wetgevingstechniek toe te passen.106  

Tevens merkt de Raad van State op dat het wetvoorstel voorziet in de oprichting van een Fiscaal 

Auditoraat per ressort van de Hoven van Beroep, zonder dat er een fiscaal auditoraat-generaal wordt 

ingevoerd. Verder worden nog enkele misvattingen aangekaart zoals het begrip ‘fiscale rechter’ dat niet 

voorkomt in het Gerechtelijk Wetboek.107  
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2.4.3 ADVIES VAN HET REKENHOF 

Op verzoek van de werkgroep “Fiscale fraude” heeft het Rekenhof op 5 maart 2010 een advies 

geformuleerd rond de budgettaire impact van dit wetsvoorstel. Hierbij is het van belang voor ogen te 

houden dat niet van alle wetgevende maatregelen de directe budgettaire kostprijs kan worden 

ingeschat.108  

Zoals eerder besproken voorziet het wetsvoorstel in de oprichting van drie nieuwe organen. Het spreekt 

voor zich dat dit zowel personeelskosten als installatie- en werkingskosten met zich meebrengt.109  

 De Federale dienst van fiscale fraudebestrijding zal worden samengesteld uit gedetacheerde 

magistraten en ambtenaren. Helaas is in het wetsvoorstel niets bepaald op vlak van hun 

geldelijk en administratief statuut. Bovendien is het voor de financiële evaluatie van belang te 

weten of de gedetacheerde magistraten en ambtenaren zullen worden vervangen. Er wordt dus 

besloten dat het niet mogelijk is om een evaluatie te maken van de budgettaire repercussies.110  

 Bij het Fiscaal Auditoraat is het voornamelijk de bedoeling om intern te reorganiseren en dus 

niet om nieuwe parketmagistraten aan te nemen. Hierdoor stelt het Rekenhof vast dat de 

budgettaire weerslag beperkt zal blijven, indien de hervorming geen lacunes veroorzaakt binnen 

de parketten.111  

 De budgettaire impact van de oprichting van Comité F kan deels worden geschat door een 

vergelijking te maken met Comité P. De loonkost van 3 werkende leden en een griffier kan 

worden geschat op 520.000 euro op jaarbasis. Tevens is het van belang te weten of het Comité F 

zal beschikken over administratief personeel en enquêteurs mits dit een kost van 8.500.000 

euro met zich mee zou brengen. Daarnaast zijn er nog de lopende uitgaven en kapitaaluitgaven 

waarmee rekening moet worden gehouden. De totale kost zou oplopen tot 11.500.000 euro.112 

De indirecte financiële weerslag van het vaststellen van een uniform sanctioneringsmodel is moeilijk in 

te schatten gezien er op diverse aspecten nog geen zicht is.113        
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2.5 WETSVOORSTEL 19 NOVEMBER 2010 

Het wetsvoorstel van 20 oktober 2009 is op 7 mei 2010 vervallen verklaard.114 Daarop volgde een nieuw 

wetsvoorstel tot invoering van de una via-regel in fiscale strafzaken, de oprichting van een Fiscaal 

Auditoraat en de oprichting van een comité F. Dit wetsvoorstel werd ingediend op 19 november 2010 

door de heer Dirk Van der Maelen, de heer Alain Mathot en de heer Peter Van Velthoven.115 Ditmaal 

werd het wetsvoorstel gekoppeld aan het wetsvoorstel tot oprichting van een Comité van toezicht op de 

diensten die specifiek zijn belast met de strijd tegen de fiscale, sociale en economische fraude, alsook 

tegen de witwaspraktijken (Comité F).116  

Dit wetsvoorstel neemt de tekst van het wetsvoorstel van 20 oktober 2009 letterlijk over. Hierbij wordt 

dus geen rekening gehouden met het advies van de Raad van State. Het is dan ook logisch dat aan deze 

tekst geen gevolg is gegeven.117   
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2.6 EINDNOTA VAN DE WERKGROEP UNA VIA 

In de schoot van het College voor de Strijd tegen de Fiscale en Sociale fraude werd op 30 oktober 2009 

de una via-werkgroep opgericht door de Ministerraad. 118  

De voorzitter van de werkgroep was de heer Patrick De Wolf, hoofcoördinator van het expertisenetwerk 

“ECOFIN” van het College van Procureurs-generaal. Overige waren mevrouw Marie-Anne Franquinet, de 

heer Frank Philipsen en de heer Johan Denolf.119 

Deze expertenwerkgroep moest onderzoeken hoe pragmatisch en juridisch correct concreet gevolg kon 

worden gegeven aan de zevende aanbeveling van de Parlementaire Onderzoekscommissie. Hiervoor 

hebben de leden van de werkgroep zich laten inspireren door de werkwijze van het Nederlandse una 

via-model, die verder wordt uiteengezet.120  

De Eindnota van de expertenwerkgroep werd op 15 december 2010 goedgekeurd door het College voor 

de Strijd tegen Fiscale en Sociale fraude. In deze nota wordt uitgegaan van het subsidiariteitsbeginsel en 

het non bis in idem-beginsel. Het subsidiariteitsbeginsel bevestigt dat de fiscale administraties bevoegd 

zijn voor alle gewone fiscale fraude. Enkel wanneer de onderzoeksmiddelen van de rechterlijke macht 

vereist zijn, aldus bij ernstige of georganiseerde fiscale fraude, zal voor de strafrechtelijke weg worden 

gekozen.121 Om het non bis in idem-beginsel te eerbiedigen, dient er een gedetailleerde werkwijze te 

worden bepaald dat aanwijst wanneer inbreuken op een fiscale wet administratief dan wel 

strafrechtelijk moeten worden vervolgd en bestraft.122  

In haar Eindnota stelt de werkgroep dat een goede toepassing van het una via-beginsel een open 

overleg tussen de betrokken instanties vereist. Er wordt echter niet nader bepaald of dit een verplicht 

dan wel facultatief overleg zou zijn. Hiertoe stelt de expertenwerkgroep dat zowel de beginselen van de 

rechtstaat als de respectievelijke bevoegdheden van de fiscale administraties en het Openbaar 

Ministerie moeten worden gerespecteerd.123 
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2.7 WETSVOORSTEL 23 DECEMBER 2011 

De Eindnota van de werkgroep una via van 15 december 2010 heeft aanleiding gegeven tot indiening 

van het wetsvoorstel tot instelling van het una via-principe in de vervolging van overtredingen van de 

fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes op 23 december 2011 door de heer Raf 

Terwingen c.s..124  

De zevende aanbeveling beschreven in het verslag van 7 mei 2009 van de Parlementaire 

Onderzoekscommissie naar de grote fiscale fraudedossiers ligt grotendeels aan de basis van dit 

wetsvoorstel. Verschillend met het voorgaand wetsvoorstel, wordt er bij dit voorstel wel rekening 

gehouden met de opmerkingen die geformuleerd zijn in het advies van de Raad van State van 9 

december 2009.125 

Voorts steunt dit voorstel op de besluiten van de expertenwerkgroep. Zij mikken op een overleg tussen 

de bevoegde overheden door het Charter van de Belastingplichtige126 bij te sturen om zo dubbel gebruik 

van overheidsmiddelen te vermijden. Het overleg heeft tot doel de fiscale fraudedossiers op te splitsen 

en voorziet dus in de filterfunctie dat in het vorig wetsvoorstel was toebedeeld aan het FDFF. 127 

Eenvoudige fraude blijft bij de fiscale administratie terwijl in geval van ernstige fiscale fraude de 

gerechtelijke onderzoeksmiddelen kunnen worden aangewend. Deze laatst vernoemde vorm van fraude 

zal dus worden vervolgd met strafrechtelijke sancties.128 Hierbij is het van belang dat het non bis in 

idem-principe en het subsidiariteitsbeginsel worden gerespecteerd.  

De voorgestelde schema’s uit het verslag van de Parlementaire Onderzoekscommissie blijven ook hier 

gelden. Hiermee gaan de indieners van het wetsvoorstel in tegen het advies van de Raad van State van 9 

december 2009 waarin gesteld werd dat deze schema’s moesten worden herzien.129  

Dit ganse overleg zal worden op touw gezet op het niveau van de Hoven van Beroep met een centrale 

cel die instaat voor de strategische analyse- en coördinerende opdracht. De overlegstructuren zullen 

worden bemand door ambtenaren van de fiscale administratie, de politie en het Openbaar Ministerie. 
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De rapporten met strategische informatie zullen door de centrale cel worden doorgestuurd naar de 

Minister van Justitie, zodat deze een beter vervolgingsbeleid kan instellen.130  

Naast de invoering van het una via-principe, wordt er in dit wetsvoorstel ook voorzien in fiscale penale 

boetes. Om het afschrikeffect te verhogen zijn de artikelen 33 en 34 geïmplementeerd in het 

wetsvoorstel, dit op aanbeveling van zowel de Parlementaire Onderzoekscommissie131 als de werkgroep 

una via132. Ten eerste wordt het maximumbedrag van de strafrechtelijke boetes verhoogd tot 500.000 

euro. Als tweede maatregel wordt de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de 

strafrechtelijke geldboetes uitgebreid naar fiscale misdrijven bedoeld in de verschillende fiscale 

Wetboeken.133  
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2.8 LAATSTE RECHTE LIJN NAAR DE UNA VIA-WET 

In februari 2012 zijn nog twee addenda ingediend. Hierdoor werd eerst de heer Carl Devlies134 

toegevoegd als mede-indiener van het voorstel en daarna de heer Jenne De Potter135.  

Op 27 maart 2012 werden er 17 amendementen ingediend door de heer Van der Maelen c.s..136 Deze 

amendementen betreffen verduidelijkingen of schrappingen van bepaalde artikelen. Hierop volgde het 

Verslag namens de Commissie van de Financiën en de Begroting, dat werd uitgebracht op 23 april 

2012.137 De Commissie meldde in dit verslag dat er geen hoorzittingen worden gehouden en dat er geen 

advies van de Raad van State zal worden gevraagd over dit wetsvoorstel. Het hele wetsvoorstel inclusief 

amendementen werd de dag na het Verslag van de Commissie aangenomen.138 Op 26 april 2012 werd 

de tekst eveneens aangenomen in de plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.139  

Vervolgens werd op 14 mei 2012 het ontwerp geëvoceerd door de N-VA-fractie.140 Op 5 juni 2012 

maakte de Senaat haar 47 amendementen van het wetsontwerp bekend.141 Al deze amendementen 

werden op 19 juni 2012 verworpen door de Commissie voor de Financiën en voor de Economische 

Aangelegenheden.142 Daarentegen besliste de Commissie echter wel om op basis van de nota van de 

dienst Wetsevaluatie enkele tekstcorrecties aan te brengen bij bepaalde artikelen van het 

wetsontwerp.143 Deze nota is raadpleegbaar in de bijlage van het Verslag van de Commissie.  
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Op 21 juni 2012 werd de tekst aangenomen door de Senaat, zonder de voorgestelde amendementen.144 

Deze tekst werd dezelfde dag nog overgezonden naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers ter 

bekrachtiging. De volgende dag, op 22 juni 2012 werd de tekst aan de Kamer voorgelegd ter 

bekrachtiging. De bekrachtiging en afkondiging vonden plaats op 20 september 2012 waardoor de wet 

tot instelling van het una via-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot 

verhoging van penale boetes145 was geboren. 

   

                                                           
144 Wetsontwerp 21 juni 2012 tot instelling van het ‘una via’-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale 

wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes, beslissing om niet te amenderen, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5 
1592/5. 
145 Wet 20 september 2012 tot instelling van het ‘una via’-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving 

en tot verhoging van de fiscale penale boetes, B.S. 22 oktober 2012. 



31 
 

HOOFDSTUK 3.   DE UNA VIA-WET 

De wet tot instelling van het una via-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale 

wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes kreeg op 22 oktober 2012 rechtskracht door de 

publicatie in het Belgisch Staatsblad.146 Op 1 november 2012 is de wet in werking getreden.  

Vooraleer de uitgebreide artikelsgewijze bespreking van deze wet aan bod komt, kan worden stilgestaan 

bij de drie essentiële doelstellingen van deze wet:  

 Betere toepassing van het non bis in idem-beginsel zodat een samenloop van administratieve en 

strafrechtelijke sancties voor dezelfde feiten niet meer mogelijk is; 

 Mogelijkheid tot overleg tussen het parket, de fiscus en de politionele overheden inzake 

dossiers met fiscale fraude waarbij de weg dat het dossier dient te volgen zal worden gekozen;  

 Een voldoende ontradend effect creëren bij de strafrechtelijke aanpak door de pecuniaire 

strafrechtelijke sancties te verhogen.147 

Met de una via-wet wenste de wetgever een algemeen kader bij wet regelen. De concrete uitwerking 

van dit algemeen kader diende te gebeuren in de omzendbrieven.148 Op 22 oktober 2012 is dan ook 

omzendbrief nr. 11/2012 van het college van procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep gepubliceerd 

waarin verschillende aspecten concreter worden uitgewerkt.   
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3.1 WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING 
Artikel 2 houdt een wijziging van het Wetboek van Strafvordering in. Artikel 29 van het Wetboek van 

Strafvordering wordt aangevuld met een derde lid waardoor een driehoeksoverleg tussen de politie, de 

gewestelijke directeur en de magistraten van het Openbaar Ministerie, en hun respectievelijke 

medewerkers, mogelijk wordt gemaakt.149  

Dit aanvullende derde lid luidt als volgt: "De in het tweede lid bedoelde gewestelijke directeur of de 

ambtenaar die hij aanwijst, kan in het kader van de strijd tegen de fiscale fraude over concrete dossiers 

overleg plegen met de procureur des Konings. De procureur des Konings kan de strafrechtelijk strafbare 

feiten waarvan hij kennis heeft genomen tijdens het overleg, vervolgen. Het overleg kan ook 

plaatsvinden op initiatief van de procureur des Konings. De bevoegde politionele overheden kunnen 

deelnemen aan het overleg."150 

Het wetsvoorstel stelde oorspronkelijk een wederzijds overleg tussen de fiscus en het parket voor. Er 

werd echter een amendement aangenomen omtrent dit artikel waardoor aan de politionele overheden 

de mogelijkheid wordt geboden om aanwezig te zijn op dit overleg, zodat er op die manier een 

driehoeksoverleg wordt gecreëerd.151 In de omzendbrief nr. 11/2012 wordt duidelijk gesteld dat de 

aanwezigheid van de politie niet vereist is bij het overleg, desalniettemin is hun aanwezigheid in praktijk 

wenselijk. Bovendien wordt in de omzendbrief opgemerkt dat hetzij de gerechtelijke directeur van de 

federale gerechtelijke politie hetzij de zonechef van de lokale politie, of diegene die hiertoe zijn 

aangewezen, kunnen deelnemen aan het driehoeksoverleg.152 

Volgens de Memorie van Toelichting van de una via-wet heeft dit overleg tot doel “om de procureur des 

Konings vanuit zijn grondwettelijke bevoegdheid in staat te stellen een oordeel te vormen over de 

noodzaak om een opsporingsonderzoek op te starten of een gerechtelijk onderzoek te vorderen en of dat 

de feiten kunnen leiden tot individuele vervolgingen in het fiscale fraudedossier. Na dit overleg zal 

volgens het ‘una via’-principe bepaald worden of het fraudedossier de administratieve weg, dan wel de 

strafrechtelijke weg zal volgen.”153  
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Als de administratieve weg wordt gevolgd, zal de fiscale administratie het dossier verder afhandelen en 

beboeten. Wanneer er wordt gekozen voor de strafrechtelijke weg, zal het dossier worden 

overgedragen aan het Openbaar Ministerie. In het laatste geval kunnen de fiscale administraties enkel 

de fiscale schuld vaststellen, maar geen sancties opleggen.154 Deze beslissing over de gekozen weg dient 

in beginsel binnen de twee dagen na het overleg te worden genomen door de procureur des Konings.155 

Een snelle beslissing dient immers te leiden tot een betere inzet van de overheidsmiddelen waardoor de 

kans op overlapping en verspilling nihil wordt.156   

Het betreffende artikel bepaalt echter niet hoe het overleg concreet moet worden georganiseerd, 

waardoor een soepele manier van werken mogelijk is.157 Doch wordt in de omzendbrief bepaald dat het 

overleg wordt voorgezeten door een magistraat van het Openbaar Ministerie met specialisatie op fiscaal 

vlak.158 Daarnaast wordt in dezelfde omzendbrief bepaald dat het overleg zal plaatsen op het niveau van 

de gerechtelijke arrondissementen in plaats van op het niveau van de Hoven van Beroep.159 

Merk op dat dit overleg niet als een element van de procedure kan worden beschouwd noch de 

beoordelingsbevoegdheid van het Openbaar Ministerie kan beperken. Het overleg is per slot van 

rekening slechts een werkoverleg dat zich voorafgaandelijk aan de effectieve aanpak van de fiscale 

overtreding afspeelt. Het is dus geen akte van rechtspleging.160 

Toch blijft de mogelijkheid bestaan om indiciën van fiscale fraude uit te wisselen, los van de weg die 

wordt gekozen bij het overleg. De fiscale administraties worden geacht op basis van artikel 29, §2 van 

het Wetboek van Strafvordering strafbare feiten die zij hebben ontdekt ter kennis te brengen aan de 

procureur des Konings. Bovendien kan de procureur des Konings ook advies vragen aan de gewestelijke 

directeur op basis van artikel 461 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 (hierna WIB 1992) of 

kan deze in overeenstemming met artikel 327 WIB 1992 inzage in het strafdossier verlenen aan de 

ambtenaren van de fiscale administratie. De artikelen 74, §3 en 93quaterdecies van het WBTW geven 

aan de procureurs de Konings dezelfde mogelijkheden als hiervoor beschreven. Het Openbaar Ministerie 

is op basis van artikel 2 van de wet van 28 april 1999 verplicht om de Minister van Financiën in te lichten 

over vastgestelde fiscale fraude. Hierdoor behoudt de fiscale administratie de mogelijkheid om alsnog 
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de aanslag te wijzigen, regularisaties door te voeren en de feiten te bestraffen met een administratieve 

boete.161 

Ondanks het feit dat het una via-principe enkel is ingevoerd in het WIB 1992 en het BTW-Wetboek, is 

het driehoeksoverleg ook van toepassing op de Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, 

Wetboek der Successierechten  en Wetboek Diverse Rechten en Taksen. Bij gevolg is er geen overleg 

mogelijk bij administraties die “zuivere” regionale, provinciale of lokale belastingen vorderen en 

vestigen noch bij de Douaneadministratie.162 
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3.2 INSTELLEN VAN HET UNA VIA-PRINCIPE 

3.2.1 OPEISBAARHEID ADMINISTRATIEVE SANCTIE 
Met de bepalingen van de artikelen 3, 4 en 14 van de una via-wet worden respectievelijk de artikelen 

444 en 445 WIB 1992 en het artikel 72 WBTW, die handelen over administratieve sancties, aangevuld 

met een nieuw lid.163  

De aanvulling van de bovengenoemde artikelen luidt als volgt: "Zonder afbreuk te doen aan de 

geldigheid van de bestuurs- of gerechtelijke handelingen verricht met het oog op de vestiging of de 

invordering van de belastingsschuld, worden de opeisbaarheid van de belastingverhoging en het verloop 

van de verjaring van de vordering tot voldoening geschorst wanneer het openbaar ministerie de 

strafvordering overeenkomstig artikel 460 uitoefent. De aanhangigmaking bij de correctionele rechtbank 

maakt de belastingverhoging definitief niet opeisbaar. Daarentegen maakt de beschikking van 

buitenvervolgingstelling een einde aan de schorsing van de opeisbaarheid en de schorsing van de 

verjaring."164 

Deze aanvulling heeft betrekking op dossiers waarbij er geen overleg wordt gepleegd. Het aanvullend lid 

houdt in dat administratieve sancties niet meer opeisbaar zijn wanneer de strafrechtelijke weg wordt 

ingeslagen en kan dus worden gezien als een toepassing van het non bis in idem-beginsel.165 Merk op dat 

deze artikelen enkel de opeisbaarheid van belastingverhogingen en administratie fiscale boetes 

opschorten. Er kan dus nog steeds een administratieve sanctie worden opgelegd na het uitoefenen van 

de strafvordering door het Openbaar Ministerie. Daarnaast blijven de bestuurs- en gerechtelijke 

handelingen met betrekking tot vestiging of invordering van de fiscale geldboetes of 

belastingverhogingen geldig ondanks de schorsing. 166 

Met betrekking tot deze artikelen zijn twee amendementen ingediend en goedgekeurd. Op het tijdstip 

dat de zaak aanhangig wordt gemaakt bij de strafrechter, zal de belastingverhoging niet meer opeisbaar 

zijn. Daarnaast wordt bij deze amendementen ook voorzien in de opheffing van de schorsing van de 

opeisbaarheid van de fiscale geldboetes en in de schorsing van de verjaring van de vordering tot 

voldoening van fiscale geldboeten waarvan de opeisbaarheid door de aanhangigmaking van de 
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strafvordering werd geschorst.167 Dit systeem is echter niet van toepassing op de andere fiscale 

Wetboeken.168 

In de omzendbrief wordt een bijkomende opmerking geformuleerd in verband met de 

buitenvervolgingstelling. De wetgever beoogde de beschikking tot buitenvervolgingstelling voor zover er 

geen beroep werd ingesteld. De commentaar in omzendbrief nr. 11/2012 luidt als volgt: “Is dit wel het 

geval, dan moet de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep worden "gelijkgesteld" 

met de raadkamer zodat in geval van beroep tegen de beschikking van buitenvervolgingstelling van de 

raadkamer, gesteld moet worden dat het arrest tot buitenvervolgingstelling van de kamer van 

inbeschuldigingstelling van het hof van beroep een einde maakt aan de schorsing van de opeisbaarheid 

en de schorsing van de verjaring. Indien de kamer van inbeschuldigingstelling de beschikking tot 

buitenvervolgingstelling van de raadkamer daarentegen tenietdoet, en dit gevolgd wordt door een 

dagvaarding voor de correctionele rechtbank, dan moet ervan worden uitgegaan dat de 

aanhangigmaking bij de correctionele rechtbank de belastingverhoging definitief niet opeisbaar 

maakt.”169 

Volgens omzendbrief nr. 11/2012 dient in elk gerechtelijk arrondissement een gespecialiseerde 

referentiemagistraat te worden aangesteld om als contactpersoon voor de dienst Coördinatie Anti-

Fraude van de FOD Financiën (hierna AFC) te fungeren. Het AFC is het centraal aanspreekpunt binnen de 

administratie voor het Openbaar Ministerie waaraan alle noodzakelijke inlichtingen voor de toepassing 

van de artikelen 3, 4 en 14 dienen te worden meegedeeld.170 Deze informatie betreft onder meer alles 

met betrekking tot het aanhangig maken van een zaak bij de correctionele rechtbank alsook definitieve 

beschikkingen tot buitenvervolgingstelling.171  

3.2.2 VERHOGING GELDBOETE 
In het artikel 5 en 18 van de una via-wet wordt de geldboete verhoogd tot een maximumbedrag van 

500.000 euro om zo de sociaaleconomische evolutie te weerspiegelen en het ontradend effect te 

verhogen.172 Meer bepaald worden de artikelen 449 van het WIB 1992 en 73 van het BTW-Wetboek als 

volgt vervangen: “Hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van dit 

Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt, wordt gestraft met 
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gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met 

een van die straffen alleen”173 

Merk op dat het Hof van Cassatie op 22 februari 1977 heeft geoordeeld dat er sprake is van “bedrieglijk 

opzet” zodra iemand zichzelf of een ander een onrechtmatig voordeel verschaft.174 

3.2.3 VERVOLGING NA KENNISNAME 
Tevens vult het artikel 6 van de una via-wet het artikel 460, §2 van het WIB 1992 aan met een tweede 

lid zodat het Openbaar Ministerie de strafrechtelijke feiten waarvan zij kennis hebben genomen tijdens 

het overleg bedoeld in artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering kan vervolgen.175 De artikelen 15 

§2, 26 §2, 28 §2 en 32 §2 voegen hetzelfde lid toe aan het W.Reg, W.Succ. en WDRT. 

Het aanvullende tweede lid klinkt als volgt: "Het openbaar ministerie kan de strafrechtelijk strafbare 

feiten vervolgen waarvan het tijdens het in artikel 29, derde lid, van het Wetboek van strafvordering 

bedoelde overleg kennis heeft genomen. "176 

3.2.4 ADVIESVERLENING 
De herformulering van artikel 461 van het WIB 1992 in artikel 7 van de una via-wet zorgt voor een 

verruiming van het stelsel van facultatief advies. Hierdoor is het voor de procureur de Konings mogelijk 

om een verzoek om advies aan de bevoegde gewestelijke directeur over te zenden.177  De artikelen 15 

§3, 26 §3, 28 §3 en 32 §3 voorzien dezelfde aanpassing in de andere fiscale Wetboeken. 

De aanpassing zelf luidt als volgt: "Onverminderd het in artikel 29, derde lid, van het Wetboek van 

strafvordering bedoelde overleg kan de procureur des Konings, indien hij een vervolging instelt wegens 

feiten die strafrechtelijk strafbaar zijn ingevolge de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering 

ervan genomen besluiten, het advies vragen van de bevoegde gewestelijke directeur. De procureur des 

Konings voegt het feitenmateriaal waarover hij beschikt bij zijn verzoek om advies. De gewestelijke 

directeur antwoordt op dit verzoek binnen vier maanden na de ontvangst ervan. In geen geval schorst 

het verzoek om advies de strafvordering."178  
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3.2.5 MEDEDELING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE 
Vervolgens voorziet artikel 8 van de una via-wet in de vervanging van artikel 462 WIB 1992. Deze 

vervanging luidt als volgt: “In het kader van de kennisgeving en het overleg bedoeld in artikel 29, tweede 

en derde lid, van het Wetboek van strafvordering, deelt de bevoegde gewestelijke directeur of de 

ambtenaar die hij aanwijst, de gegevens van het fiscaal dossier met betrekking tot de feiten die 

strafrechtelijk strafbaar zijn ingevolge de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan 

genomen besluiten mede aan het openbaar ministerie."179 

Hiermee wordt de administratie van Inkomstenbelastingen verplicht om gegevens van een fiscaal 

dossier met strafrechtelijk strafbare feiten, mee te delen aan het Openbaar Ministerie. Diezelfde 

verplichting wordt in artikel 17 van de una via-wet opgelegd aan de BTW-administratie. 180 

3.2.6 STANDPUNT INNAME 
Het laatste artikel dat betrekking heeft op de instelling van het una via-principe is artikel 9. Deze zorgt 

voor een aanvulling van artikel 463 WIB 1992 waardoor ambtenaren via overleg met het Openbaar 

Ministerie een standpunt kunnen innemen over de ernst van het fiscale fraudedossier en de afhandeling 

ervan.181 De aanvulling luidt als volgt: "Het eerste lid is niet van toepassing op de ambtenaren die 

deelnemen aan het in artikel 29, derde lid, van het Wetboek van strafvordering bedoelde overleg."182 

In de parlementaire voorbereidingen wordt bij dit artikel verwezen naar het Charter van de 

Belastingplichtige. Deze wet beperkt de rol van een ambtenaar tijdens het gerechtelijk onderzoek tot die 

van getuige, en dit op straffe van nietigheid. De una via-wet heeft niet tot doel de ambtenaar te laten 

deelnemen aan het verloop van het gerechtelijke onderzoek, maar wel aan het overleg teneinde het 

Openbaar Ministerie in staat te stellen een oordeel te vormen over de ernst van het dossier en 

vervolgens te beslissen over eventuele strafrechtelijke vervolging.183 Het artikel 9 is met andere 

woorden niet van toepassing op ambtenaren die deelnemen aan het overleg.184 

Ook de artikelen 16, 27, 29 en 33 van de una via-wet hebben betrekking op deze verandering, maar dan 

in respectievelijk in het BTW-Wetboek, Wetboek der registratie-, hypotheek en griffierechten,  Wetboek 

der Successierechten en Wetboek diverse rechten en taksen.  
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3.3 VERHOGING VAN DE STRAFRECHTELIJKE FISCALE BOETES 
De volgende vier artikelen, met name artikel 10, 11, 12 en 13, hebben betrekking op de verhoging van 

de strafrechtelijke boetes binnen het WIB 1992. Er wordt voorzien in een aanpassing van de artikelen 

450, 452, 456 en 457 van bovenvermeld Wetboek. Zoals eerder aangehaald worden de strafrechtelijke 

boetes verhoogd tot maximumbedrag van 500.000 euro. Deze boete zal worden opgelegd in functie van 

de aard en de belangrijkheid van het misdrijf. Bij de oplegging van een boete door de correctionele 

rechtbank kan bijvoorbeeld worden rekening gehouden met ernst van de feiten en eventuele 

verzwarende of verzachtende omstandigheden. Bovendien is de wet van 5 maart 1952 betreffende de 

opdeciemen op strafrechtelijke geldboetes voortaan van toepassing. 185 Concreet betekent dit als er een 

boete van 500.000 euro wordt opgelegd, dat deze vermenigvuldigd wordt met 6 waardoor de boete 

uiteindelijk 3 miljoen euro bedraagt.186 Hierdoor is de maximumboete 24 keer hoger dan voor de 

inwerkingtreding van de una via-wet.  

Door de zwaardere bestraffing wordt zowel de sociale afkeuring van afwijkend gedrag benadrukt als het 

ontradend effect van de strafrechtelijke beschuldiging versterkt. Bovendien is het de bedoeling dat de 

strafrechtelijke vervolging wordt toegepast bij ernstige fiscale fraude.187 Daarenboven acht de wetgever 

het belangrijk dat de administratieve en de strafrechtelijke sancties een even hoog ontradend effect 

hebben om zo eventuele ongezonde concurrentie tussen beide pistes te vermijden.188 

De artikelen 19, 20 en 21 zijn naar analogie aangepast, maar hebben toepassing op het BTW-Wetboek. 

Hetzelfde geldt voor de artikelen 22, 23, 24 en 25  die de betreffende artikelen uit het Wetboek der 

registratie-, hypotheek- en griffierechten wijzigen zodat ook deze voorzien in een hogere strafrechtelijke 

boete. Merk op dat de verhoging van de geldboete enkel betrekking heeft op de registratierechten die 

geen gewestelijke belasting zijn.189 Tot slot is dezelfde wijziging doorgevoerd in het Wetboek diverse 

rechten en taksen met de artikelen 30 en 31.  

Opvallend hierbij is het feit dat de aanpassing niet is doorgevoerd in het Wetboek der Successierechten 

ondanks de federale wetgever hiervoor bevoegd was op het moment van het wetsvoorstel.190   
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3.4 IMPLICIET OPGELEGDE CRITERIA 
Hoewel de wetgever ervoor heeft gekozen geen  criteria op te leggen gezien dit de 

beoordelingsbevoegdheid van het Openbaar Ministerie zou inperken, zijn bij de toelichting van de una 

via-wet en de besprekingen in de Kamercommissie toch impliciet enkele criteria naar voor gekomen.191   

Ten eerste vallen overtredingen van de fiscale wetten die met bedrieglijk opzet of met oogmerk om te 

schaden zijn gepleegd sowieso onder de bevoegdheid van de politie en het Openbaar Ministerie, gezien 

dit een strafrechtelijke inbreuk betreft.192 Een tweede impliciete regel die wordt opgelegd, heeft 

betrekking op belastingplichtigen die hun volledige medewerking verlenen aan de vestiging en betaling 

van de ontdoken belasting. In een dergelijk geval wordt het dossier afgehandeld door de fiscale 

administratie.193 

Er kan dus worden besloten dat de strafrechtelijke weg wordt ingeslagen als dit een duidelijke 

meerwaarde biedt.194 Daarbij dient weliswaar nog rekening gehouden worden met andere factoren 

zoals de omvang van de fiscale fraude en de noodzakelijke middelen.195 

In de omzendbrief staat een regeling uitgewerkt dat moet worden gevolgd indien een geval van fiscale 

fraude wordt ontdekt. Hieruit komt niet alleen de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel naar voor, 

maar ook voorgaande impliciete regels. 

 Eerste hypothese: eenvoudige fiscale fraude 

In een eerste hypothese wordt eenvoudige fiscale fraude ontdekt. Indien deze ontdekt wordt door de 

fiscale administratie, zal hetzelfde orgaan het dossier behandelen en vervolgens administratieve sanctie 

opleggen. Het Openbaar Ministerie wordt niet in kennis gesteld van de fiscale fraude.196 

Indien de eenvoudige fiscale fraude wordt ontdekt door de politie, dan zullen zij een proces-verbaal 

opstellen en dit bezorgen aan het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie zal hierna, 

overeenkomstig met artikel 2 van de wet van 28 april 1999, de coördinatiedienst van antifraude van de 

FOD Financiën (AFC) op de hoogte brengen en de feiten onmiddellijk seponeren. Hierdoor kan de fiscale 

administratie de zaak volledig behandelen en administratieve sancties opleggen.197 
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 Tweede hypothese: ernstige en/of georganiseerde fiscale fraude 

Bij de tweede hypothese wordt er een geval van ernstige en/of georganiseerde fiscale fraude ontdekt. 

Wederom kan een uitsplitsing worden gemaakt tussen verschillende situaties. Bij het eerste scenario 

wordt de fiscale fraude opnieuw ontdekt door de politie. Ook in dit geval wordt een proces-verbaal 

opgemaakt en doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. 198 

- Als het Openbaar Ministerie bij aanvang van mening is dat de fiscale fraude strafrechtelijk moet 

worden vervolgd, zullen zij opnieuw in overeenstemming met artikel 2 van de wet van 28 april 

1999 de coördinatiedienst van antifraude van de FOD Financiën in kennis stellen van de feiten. 

Hierbij wordt ook vermeld of het Openbaar Ministerie de strafvordering heeft uitgeoefend en 

een onderzoeksrechter heeft gevorderd.199 

- Het Openbaar Ministerie kan daarentegen ook menen dat naar aanleiding van de ontdekking 

een opsporingsonderzoek moet worden gevoerd. Hierbij kan het Openbaar Ministerie van 

mening zijn dat er overleg moet worden gepleegd om zo te bepalen of de fiscale fraude 

strafrechtelijk dan wel administratief moet worden afgehandeld. 200 

Binnen het tweede scenario wordt de ernstige en/of georganiseerde fiscale fraude ontdekt door de 

fiscale administratie. Na de ontdekking stelt de bevoegde fiscale administratie het Openbaar Ministerie 

in kennis van de feiten, in overeenstemming met lid 2 van het artikel 29 Wetboek van Strafvordering. 

Vervolgens vraagt de bevoegde gewestelijke directeur van de fiscale administratie aan het Openbaar 

Ministerie om zo spoedig mogelijk het (driehoeks)overleg te organiseren.201  
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HOOFDSTUK 4.   ARREST GRONDWETTELIJK HOF DD. 03.04.2014 

Op 3 april 2014 heeft het Grondwettelijk Hof een opmerkelijk arrest uitgesproken over de una via-

regeling. De vzw “Liga van belastingplichtige” had een beroep tot vernietiging ingesteld tegen de 

artikelen 2, 3, 4, 14 en 15. Volgens de verzoekende partij was er sprake van schending van de artikelen 

10, 11 en 172 van de Grondwet. Het Grondwettelijk Hof vernietigt met dit arrest de artikelen 3, 4 en 14 

van de wet van 20 september 2012 tot instelling van het una via-principe in de vervolging van 

overtredingen van de fiscale wetgeving tot verhoging van de fiscale penale boetes.202  

In het arrest wordt het artikel 2 afzonderlijk behandeld, terwijl de verdediging van de artikelen 3, 4, 14 

en 15 wordt samengevoegd. In deze Masterproef wordt dezelfde indeling gevolgd. 

4.1 VERNIETIGINGSMIDDELEN TEGEN ARTIKEL 2  
Artikel 2 van de una via-wet voorziet in een aanvulling van het artikel 29 van het Wetboek van 

Strafvordering waarbij het overleg tussen het Openbaar Ministerie, de fiscale administratie en de 

politionele overheden mogelijk wordt gemaakt. De vzw “Liga van belastingplichtigen” voert twee 

vernietigingsmiddelen aan om aan te tonen dat dit artikel een schending van de Grondwet 

teweegbrengt.203   

4.1.1 HET ONBEPAALD CRITERIUM  
Het onderscheiden van twee categorieën belastingplichtigen op basis van een onbepaald criterium 

vormt het eerste vernietigingsmiddel van de verzoekende partij. Zij halen aan dat het onderscheid 

tussen “eenvoudige” dossiers die worden behandeld door de administratie en “moeilijkere” dossiers die 

worden behandeld door het Openbaar Ministerie niet redelijk of objectief te verantwoorden is. Het 

verschil in behandeling laten afhangen van relatieve begrippen als “eenvoudig” en “moeilijk” leidt 

volgens de verzoekende partij tot discriminatie. 204 

De Ministerraad repliceert hierop dat er opzettelijk geen dwingend criterium is ingevoerd. Het is immers 

zo dat enkel fiscale fraudedossiers die klaarblijkelijk uitgebreide onderzoeksbevoegdheden vereisen het 

voorwerp kunnen uitmaken van een strafrechtelijke vervolging. De fiscus wordt dus naar voor 

geschoven als vervolger, waardoor het Openbaar Ministerie enkel in uitzonderlijke gevallen 

tussenkomt.205 Dit impliceert dat alle verdachten van een fiscaal misdrijf op dezelfde manier worden 
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behandeld. Het Grondwettelijk Hof heeft deze redenering dan ook gevolgd en bijgevolg geoordeeld dat 

er in casu geen sprake is van schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.206  

4.1.2 ROL VAN DE FISCUS 
Het tweede vernietigingsmiddel van de verzoekende partij heeft betrekking op de rol die aan de fiscus 

wordt toegekend bij het bepalen welke dossiers de strafrechtelijke weg zullen volgen. Dit is volgens de 

vzw “Liga van belastingplichtigen” immers afhankelijk van de wijze waarop de fiscus het dossier 

voorstelt aan het Openbaar Ministerie. De verzoekende partij is van mening dat geen enkele andere 

klager een dergelijke rol speelt in de inleidende fase van de strafvervolgingen. 207 

Deze argumenten worden echter van tafel geveegd door de Ministerraad. Volgens deze partij doet het 

overleg geen afbreuk aan de rechten van de belastingplichtige en wordt er geen enkele strafbaarstelling 

gecreëerd. Daarnaast beschikt het Openbaar Ministerie over eigen onderzoeksbevoegdheden en 

beoordelingsvrijheid inzake vervolgingen.208  

Volgens het Grondwettelijk Hof past het overleg binnen de beoordelingsruimte van artikel 151 §1 van 

de Grondwet en wordt het recht om al dan niet te vervolgen het Openbaar Ministerie niet ontnomen. 

Bijgevolg wordt ook het tweede vernietigingsmiddel ongegrond verklaard.209  
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4.2 VERNIETIGINGSMIDDELEN TEGEN DE ARTIKELEN 3, 4, 14 EN 15 
De verzoekende partij voert drie vernietigingsmiddelen aan ten aanzien van de artikelen 3, 4, 14 en 15. 

De artikelen 3, 4 en 14 voorzien in dezelfde bepaling die de opeisbaarheid van de belastingverhogingen 

en fiscale geldboetes en het verloop van de verjaring van de vordering tot voldoening schorst wanneer 

het parket een strafvordering uitoefent.210 Deze artikelen voegen respectievelijk een nieuw lid toe aan 

de artikelen 444 en 445 WIB 1992 en het artikel 72 WBTW.211 Het doel van artikel 15 is tweeërlei: 

enerzijds zorgt het ervoor dat het Openbaar Ministerie gebruik kan maken van de feitelijke elementen 

die hem ter kennis zijn gebracht tijdens het overleg met de fiscale administratie, anderzijds voorziet het 

in de mogelijkheid voor het Openbaar Ministerie om het advies van de bevoegde gewestelijke directeur 

in te winnen.212  

4.2.1 ONTDUBBELING ONDERZOEK EN DISCRIMINATIE VAN DE BELASTINGPLICHTIGE 
Als eerste vernietigingsmiddel wordt aangevoerd dat de bestreden bepalingen niet hun vooropgestelde 

doel bereiken, namelijk dubbel werk tussen de fiscale administratie en het Openbaar Ministerie 

vermijden. Door het ontbreken van de betreffende verbodsbepaling is er volgens de verzoekende partij 

sprake van discriminatie tussen belastingplichtigen vermits niet alle belastingplichtigen in dezelfde 

situatie een dubbel onderzoek moeten ondergaan.213  

 De Ministerraad betwist de argumenten van de verzoekende partij gezien de focus van de betreffende 

bepalingen zowel op het bestrijden van fiscale fraude ligt als op het ontdubbelen van administratieve en 

strafrechtelijke onderzoeken. Verder wordt onderstreept dat een dubbel onderzoek nergens in de wet 

wordt verboden. Zo is de Ministerraad ook van mening dat er geen sprake kan zijn van discriminatie 

aangezien alle dossiers waarbij geen uitgebreide onderzoeksbevoegdheden noodzakelijk zijn, 

administratief worden vervolgd. 214 

Het Grondwettelijk Hof merkt op dat de verzoekende partij het doel van artikel 2 verkeerdelijk heeft 

toegeschreven aan de artikelen 3, 4, 14 en 15. Vervolgens oordeelt het Grondwettelijk Hof dat er geen 

sprake is van discriminatie aangezien alle belastingplichtigen die verdacht worden van fiscale fraude 

hetzelfde behandeld worden. Logischerwijs werd het eerste vernietigingsmiddel door het 

Grondwettelijk Hof ongegrond verklaard.215  
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4.2.2 DISCRIMINERENDE BEHANDELING 
Voor de vernietiging van de artikelen 3, 4, 14 en 15 voert de verzoekende partij nog een tweede en 

derde vernietigingsmiddel aan.  

 Pleidooi 

Bij het tweede middel wordt aangehaald dat de bestreden artikelen niet in overeenstemming zijn met 

hun vooropgestelde doel, namelijk het naleven van non bis in idem-beginsel. Dit is volgens de 

verzoekende partij te wijten aan het onverantwoord verschil in behandeling dat wordt gecreëerd tussen 

belastingplichtigen die wel strafrechtelijke worden vervolgd en zij die buitenvervolgingstelling genieten. 

Daartoe wordt ook de schorsing van de opeisbaarheid van administratieve sancties aangehaald.216  

De vzw “Liga van belastingplichtige” acht de definitieve niet-opeisbaarheid van administratieve sancties 

en geldboetes bij doorverwijzing naar de correctionele rechtbank discriminerend met het feit dat een 

eerder uitgesproken administratieve sanctie opnieuw opeisbaar wordt bij een “onschuldige” 

belastingplichtige die buitenvervolgingstelling geniet.217 

De Ministerraad is hier echter mee niet akkoord, volgens hen is het verschil in behandeling wel redelijk 

verantwoord. Zij steunen hiervoor op het non bis in idem-beginsel. Als een belastingplichtige 

strafrechtelijk wordt vrijgesproken, kan die geen administratieve sanctie meer worden opgelegd en is 

het volgens de Ministerraad logisch dat een eventueel eerder opgelegde administratieve sanctie niet 

meer opeisbaar wordt.218 

Hierop haalt de verzoekende partij de andere doelstellingen van de bestreden bepalingen aan, namelijk 

de ontdubbeling van de onderzoeken en een betere samenwerking tussen de fiscus en het parket. Zij 

zijn van mening dat deze doelstellingen niet kunnen worden gewaarborgd. De Ministerraad veegt dit 

argument van tafel vermits de bestreden bepalingen onmogelijk ongrondwettelijk kunnen zijn door het 

niet waarborgen van doelstellingen.219 

Voorts repliceert de Ministerraad dat zij het criterium van onderscheid objectief verantwoord vinden, 

gezien het bestaat in de aard van de gewezen beslissing. Daarbij dient worden opgemerkt dat een 

beslissing tot buitenvervolgingstelling niet hetzelfde gezag heeft als een vrijspraak of een vervolging. 

Bijgevolg is het non bis in idem-beginsel dan ook niet geschonden, wanneer deze belastingplichtige 

alsnog administratief wordt bestraft. Een buitenvervolgingstelling wordt door de Ministerraad immers 
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gezien als een dossier waarbij onvoldoende elementen aanwezig zijn om fiscale fraude te bewijzen, 

maar daarom is de belastingplichtige niet klaarblijkelijk onschuldig. 220  

Een laatste belangrijk argument dat wordt aangehaald door de verzoekende partij betreft de schorsing 

van de opeisbaarheid van de administratieve sancties. Als een strafvervolging wordt ingesteld nadat er 

reeds een administratieve sanctie is opgelegd, betreft dit een schending van het non bis in idem-

beginsel. Bovendien wordt door de verzoekende partij een arrest van het Hof van Cassatie aangehaald 

dat geoordeeld heeft dat: “het volstaat dat de beslissing definitief is geworden op het ogenblik dat de 

wettigheid van de daaruit voortvloeiende strafrechtelijke beslissing voor het Hof wordt betwist.”221  

Vervolgens besluit de verzoekende partij dat de bestreden bepalingen aangetast zijn door een gebrek 

aan relevantie. Daarnaast zijn zij van mening dat de bepalingen niet evenredig zijn, gezien de toepassing 

ervan leidt tot een schending van het non bis in idem-beginsel. 222  

Ook het feit dat de bepalingen niet in omgekeerde richting werken, wordt aangehaald. De wetgever 

heeft in de una via-wet niet uitgesloten dat de fiscus een administratieve sanctie met strafrechtelijk 

karakter oplegt, hoewel hij ervan op de hoogte is dat het Openbaar Ministerie tegen dezelfde 

belastingplichtige vervolging heeft ingesteld. De Ministerraad is echter niet akkoord met deze stelling, 

en verwijst daarvoor naar de parlementaire voorbereidingen. Tenslotte merkt de Ministerraad op dat 

het voor de belastingplichtige enkel van tel is dat een administratieve sanctie wordt vermeden als hij 

reeds op definitieve wijze strafrechtelijk veroordeeld of vrijgesproken is. 223 

 Standpunt van het Grondwettelijk Hof  

Ten eerste acht het Grondwettelijk Hof het tweede vernietigingsmiddel niet ontvankelijk met betrekking 

tot artikel 15 van de bestreden wet. Dit om de simpele reden dat het artikel 15 helemaal niets te maken 

heeft met de aangehaalde argumenten.224  

Vervolgens zwaait het Grondwettelijk Hof met eerdere arresten van het Europees Hof van de Rechten 

van de Mens die betrekking hebben op het non bis in idem-beginsel, met name het Zolotoukhin-225 en 

Ruotsalainen-arrest226 . Deze arresten worden toegepast op meerdere artikelen uit het WIB 1992 en het 

BTW-Wetboek. Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de fiscale geldboetes voorzien in artikel 445 WIB 
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1992 en het artikel 70 WBTW alsook de belastingverhoging in artikel 444 WIB 1992 een strafrechtelijke 

sanctie vormen in de zin van artikel 4 van het Zevende Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag van 

de Rechten van de Mens en artikel 50 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.227 

Hiermee verlaat het Grondwettelijk Hof zijn vorig standpunt, dat dezelfde “essentiële bestanddelen” 

vereiste.228  

Volgens het Grondwettelijk Hof bestraffen verschillende artikelen dezelfde feiten in het WIB 1992 en 

het BTW-Wetboek. Hierbij wordt het voorbeeld aangehaald van de belastingverhoging bepaald in artikel 

444 WIB 1992 en de strafsanctie bepaald in het artikel 449 van hetzelfde Wetboek, die in wezen 

identieke feiten bestraffen namelijk de onvolledige, onjuiste of niet-aangifte vanwege de 

belastingplichtige. Hetzelfde geldt voor het artikel 445 WIB 1992 en artikel 70 WBTW die in wezen 

identieke feiten bestraffen als de strafsancties in artikel 449 WIB 1992 en artikel 73 WBTW. Het vereiste 

bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden bij de voormelde strafsancties doet volgens het 

Grondwettelijk Hof geen afbreuk aan deze gelijkstelling.229  

Net zoals de verzoekende partij haalt ook het Grondwettelijk Hof de rechtspraak van het Hof van 

Cassatie230  aan. Dit rechtsorgaan heeft op 3 januari 2012 geoordeeld dat een opgelegde sanctie inzake 

personenbelasting een definitief karakter krijgt wanneer er geen bezwaar meer kan worden ingediend 

of wanneer een sanctie niet meer met gewone rechtsmiddelen voor de rechter kan worden 

aangevochten. Hieruit kan worden afgeleid dat een definitief opgelegde administratieve geldboete of 

belastingverhoging op basis van artikel 444 of 445 WIB 1992 waarvan de bezwaartermijn is verstreken, 

niet kan worden gecombineerd met een strafrechtelijke vervolging of strafsanctie van artikel 449 WIB 

1992 of artikel 73 WBTW.231 

De mogelijkheid van het Openbaar Ministerie om alsnog strafvervolging in te stellen tegen een 

belastingplichtige die reeds een definitief geworden administratieve sanctie met strafrechtelijk karakter 

opgelegd heeft gekregen, wordt beschouwd als schending van het non bis in idem-beginsel. Aan de hand 

van deze elementen heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat de artikelen 3, 4 en 14 van de una via-

wet in strijd zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Hieruit volgt logischerwijs de vernietiging 

van de betreffende artikelen.232  
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4.2.3 SCHENDING VAN HET ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN DE EUROPESE UNIE 
Een derde en laatste vernietigingsmiddel dat wordt aangehaald door de verzoekende partij is 

gelijklopend met het tweede middel. Opnieuw wordt de schending van het non bis in idem-beginsel 

aangevoerd, dat dit keer als algemeen rechtsmiddel van de Europese Unie wordt aanzien.233 Het 

Grondwettelijk Hof besliste dan ook dat dit middel niet dient te worden onderzocht gezien het niet tot 

een ruimere vernietiging kan leiden.234  
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HOOFDSTUK 5.   EVALUATIE VAN HET BELGISCHE UNA VIA-PRINCIPE 

In een uitgebreide toelichting van de una via-wet halen mevrouw Marian De Jaeger en de heer Filip Van 

Volsem aan dat de door de wetgever beoogde doelstellingen slechts kunnen worden bereikt indien de 

betrokken actoren de wet op een loyale manier uitvoeren. De resultaten van de fraudebestrijding 

conform internationaal en nationaal recht primeren op wie of volgens welke weg wordt 

gesanctioneerd.235 Toch kent de una via-wet enkele gebreken waardoor het zijn finale doel niet volledig 

bereikt. 

5.1 CIJFERMATIGE ANALYSE 
Om een duidelijk beeld te krijgen van de gevolgen van de una via-wet, kunnen de statistieken van het 

Openbaar Ministerie worden geraadpleegd. Deze cijfers inzake fiscaal strafrecht moeten echter met 

enige voorzichtigheid worden gelinkt aan het una via-principe. Niet elke verandering binnen het fiscaal 

strafrecht zal echter te wijten zijn aan de una via-regeling.  

 2011 2012 2013 

Inkomende zaken 1082 991 900 

Uitgaande zaken 981 891 824 

Verschil 101 100 76 

 

Ten eerste blijkt uit deze cijfers dat er minder dossiers ingekomen zijn, maar deze trend had zich reeds 

ingezet in 2012 en kan dus niet volledig te wijten zijn aan het una via-principe. Daarbij komt dat, zelfs na 

de inwerkingtreding van het una via-principe op 1 november 2012, 5 tot 10% van de inkomende zaken 

niet kunnen worden verwerkt. Eén van de doelstellingen van de wet, namelijk de verlichting van de 

werklast van het parket, was in 2013 dus nog niet bereikt. 236   

2014 brengt echter wel goed nieuws voor de una via-regeling. De administrateur-generaal van de 

Bijzondere Belastinginspectie heeft tijdens een hoorzitting in de commissie voor de Financiën en de 

Begroting aangehaald dat er in 2014 slechts vijftig fiscale fraudedossiers zijn behandeld door het 

Openbaar Ministerie. De rest van de fiscale fraudedossiers zijn administratief afgehandeld. 237 Dit cijfer 

bevestigt de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel. 
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5.2 GEBREKKIGE WERKING VAN HET OVERLEG 
Al voor de instelling van het una via-principe gingen er in de Senaat stemmen op in verband met een 

eventuele schending van de scheiding der machten door de invoering van het overleg. 238 Ook de Raad 

van State had in haar advies van 9 december 2009 reeds verwezen naar de betreffende passage van 

artikel 151, §1, tweede zin van de Grondwet: “Het openbaar ministerie is onafhankelijk in de individuele 

opsporing en vervolging onverminderd het recht van de bevoegde minister om de vervolging te bevelen 

en om de bindende richtlijnen van het strafrechtelijk beleid, inclusief die van het opsporings- en 

vervolgingsbeleid, vast te leggen.” 239  De beslissing om een belastingplichtige strafrechtelijk of 

administratief te vervolgen, komt grondwettelijk dus toe aan het Openbaar Ministerie.240  

In praktijk blijkt het overleg dan ook op die manier te verlopen, de fiscus wikt en het parket beschikt.241 

Toch hoeft de administratie zich niet neer te leggen bij het oordeel van het Openbaar Ministerie. Indien 

de administratieve weg wordt gekozen door het parket, maar de administratie is hier niet mee akkoord, 

dan kan de fiscus deze beslissing naar zijn hand zetten door zich burgerlijke partij te stellen bij de 

onderzoeksrechter en zo de strafvordering op gang te brengen.242 

Daarbij komt nog eens de gemiste kans voor het depenaliseren van het fiscaal recht en de 

rechtsonzekerheid dat wordt gecreëerd bij de belastingplichtigen door het overleg facultatief te 

maken.243 Dit facultatief karakter zorgt ervoor dat er enkel overleg wordt gepleegd over een bepaalde 

selectie dossiers.244 De fiscale administratie kan immers nog steeds beslissen het Openbaar Ministerie 

niet over een concreet dossier in te lichten.245 

Bovendien heeft de wetgever niet stilgestaan bij de eventuele evolutie van een fiscaal fraudedossier. 

Mogelijks lijkt een dossier bij overleg zwaarwichtig en ernstig genoeg om aan het Openbaar Ministerie 

toe te wijzen, maar wordt na verder onderzoek toch beslist te seponeren. Volgens de heer Verstraeten 
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is er dus nood aan een systeem van terugkoppeling naar de fiscus zodat er bij dergelijke zaken toch nog 

een administratieve sanctie kan worden opgelegd.246  

5.3 WAT MET DE MINNELIJKE SCHIKKINGEN? 
Reeds bij de invoering van het una via-beginsel werden er problemen vastgesteld met betrekking tot de 

verenigbaarheid van het principe met de uitgebreide minnelijke schikking van artikel 216bis van het 

Wetboek van Strafvordering247. Daders van financiële misdrijven kunnen dankzij deze wet verval van 

strafvordering krijgen door de betaling van de ontdoken belastingschuld en een extra boete.248 

Het fiscaal misdrijf dient dus eerst te worden geregulariseerd door de fiscus, voordat de 

belastingplichtige in aanmerking kan komen voor een minnelijke schikking. Het probleem stelt zich 

wanneer er een administratieve sanctie die strafrechtelijk is in de zin van artikel 6 van het EVRM wordt 

opgelegd bij de regularisatie. Hierdoor behoort een minnelijke schikking of zelfs een strafrechtelijke 

vervolging niet meer tot de mogelijkheden.249 De una via-wet brengt hiermee dus een onbedoelde 

bijwerking met zich mee.  

Daarnaast heeft het arrest van het Grondwettelijk Hof voor wat onenigheid gezorgd op vlak van de 

minnelijke schikkingen. Volgens Professor Dr. Maus zouden grote fraudeurs, die onder het bestaande 

systeem een minnelijke schikking afsloten met de fiscus, hun minnelijke schikking kunnen aanvechten 

om zo de betaalde sommen terug te vorderen. Professor Dr. Maus vertelt in De Tijd dat dit mogelijk is 

vermits het parket niet bevoegd was om de minnelijke schikkingen af te sluiten. Hierdoor blijft volgens 

hem enkel de kleinere fiscale sanctie van de fiscus overeind.250  

Merk op dat niet alle auteurs akkoord gaan met voorgaande redenering. De heer Desterbeck, advocaat-

generaal bij het Gentse Hof van Beroep, is van mening dat de minnelijke schikkingen hun rechtsgrond 

vinden in artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering dat niet werd bestreden of vernietigd door 

het Grondwettelijk Hof.251 Volgens de heer Desterbeck is er dus geen sprake van terugvordering van de 

minnelijke schikkingen. Mijns inziens is voorgaande redenering correcter dan deze van Professor Dr. 

Maus. 
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Eerder werd door Professor Dr. Maus al het probleem van de klassenjustitie aangehaald in een 

opiniestuk dat is gepubliceerd in De Tijd. Volgens Professor Dr. Maus is er sprake van een willekeurig 

fraudebeleid. Kleinere fraudezaken worden effectief bestraft, terwijl grote fraudeurs hun straf kunnen 

ontlopen of een minnelijke schikking treffen. Om een goede werking van het una via-principe te 

garanderen, zullen vooraleerst de grote verschillen in de aanpak van fraude moeten worden 

weggewerkt. 252 

5.4 ANDERE VORMEN VAN CUMUL WEL MOGELIJK 
Een volgende opvallende tekortkoming is het niet consequent doortrekken van het una via-principe 

waardoor het non bis in idem-beginsel alsnog geschonden wordt. 253 Het principe heeft immers enkel 

uitwerking voor de keuze tussen administratieve en strafrechtelijke weg waardoor een cumulatie van 

fiscale administratieve sancties wél nog mogelijk blijft. Een fiscaal misdrijf kan dus nog steeds worden 

bestraft met twee administratieve boetes, bijvoorbeeld één vanwege de ontdoken BTW-rechten en één 

vanwege de ontdoken inkomstenbelastingen.254 Zowel het Europees Hof van de Rechten van de Mens 

als de Belgische rechtspraak heeft nochtans erkend dat een belastingverhoging of geldboete in de zin 

van artikel 6 EVRM als straf kan worden beschouwd.255 Deze schending van het non bis in idem-beginsel 

kan enkel worden weggewerkt door een interne una via-regeling.  

Daarnaast blijft ook de combinatie tussen het betalen van de verdoken belastingen met een bijzondere 

verbeurdverklaring mogelijk.256 Hoewel het Hof van Cassatie257 hier geen probleem mee heeft, roept dit 

toch enkele vragen op. 

5.5 BEPERKTE IMPLEMENTATIE VAN HET UNA VIA-PRINCIPE 
Ook in een ander opzicht schiet de wet tekort. Het una via-principe wordt enkel geïmplementeerd in het 

WIB 1992 en het BTW-wetboek. De Wetboeken Registratie-, hypotheek- en griffierechten, 

Successierechten en Diverse Rechten en Taksen vallen dus uit de boot. Toch is dit geen vergetelheid, 

maar een bewust keuze. Een eerste motivatie vindt de wetgever in het feit dat fiscale fraude zich 

voornamelijk situeert op vlak van Inkomstenbelastingen en BTW. Ten tweede is volgens de wetgever 
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overleg nodig met de gewesten vooraleer het una via-principe kan worden doorgevoerd in het Wetboek 

der Registratie-, hypotheek- en griffierechten en Wetboek der Successierechten.258  

Doch is de kans reëel dat deze uitsluiting strijdig zal worden geacht met het grondwettelijk 

gelijkheidsbeginsel gezien deze belastingplichtigen evenveel recht hebben om maar één keer berecht te 

worden.259  In de omzendbrief nr. 11/2012 omtrent de una via-wet werd reeds aangehaald dat een 

herstelwet noodzakelijk is om deze tekortkoming van de baan te helpen.260  

5.6 ONRECHTSTREEKSE BEÏNVLOEDING VAN VLAAMSE DECREETGEVING 
Volledigheidshalve dient er ook een woordje uitleg te worden gegeven over una via op Vlaams niveau. 

Momenteel voorziet de Vlaamse decreetgeving nog niet in een specifieke una via-regeling, doch kan het 

arrest van het Grondwettelijk Hof van 3 april 2014 nog voor problemen zorgen. In de Vlaamse Codex 

Fiscaliteit is namelijk een artikel opgenomen dat inhoudelijk gelijklopend is met de artikelen die 

vernietigd zijn door het Grondwettelijk Hof. Vooral de paragraaf “Zonder afbreuk te doen aan de 

geldigheid van de bestuurs- of gerechtelijke handelingen verricht met het oog op de vestiging of de 

invordering van de belastingschuld, worden de opeisbaarheid van de fiscale geldboeten en het verloop 

van de verjaring van de vordering tot voldoening geschorst wanneer het openbaar ministerie de 

strafvordering overeenkomstig artikel 3.15.1.0.1 uitoefent.” van het artikel 3.18.0.0.1 van de Vlaamse 

Codex Fiscaliteit is van belang. Gezien dit artikel destijds is overgenomen uit de federale una via-wet 

bestaat de kans, mocht iemand verdere stappen ondernemen, dat het betreffende artikel zal worden 

vernietigd. 261 

Op de Commissievergadering van 10 maart 2015 is duidelijk gemaakt dat er aan de zaak wordt gewerkt, 

maar dat een oplossing nog niet voor morgen is.262 Toch is de kans reëel dat er binnenkort een Vlaamse 

una via-regeling wordt gestemd. 
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HOOFDSTUK 6.   TOEKOMST VAN DE BELGISCHE UNA VIA-REGELING 

Uit voorgaande commentaren en tekortkomingen blijkt dat de una via-regeling nog een lange weg te 

gaan heeft. Toch wordt er in de politieke wereld nagedacht over mogelijke aanpassingen en 

aanvullingen voor deze wet. Onder meer uit de algemene beleidsnota van fiscale fraude blijkt dat er snel 

iets moet gebeuren. De reparatie van de una via-wet wordt dan ook als hoogdringend aanzien na het 

vernietigend arrest van het Grondwettelijk Hof.263 Twee initiatieven voor een mogelijke herstelwet 

worden hierna besproken. 

6.1 JUSTITIEPLAN 
Op 18 maart 2015 heeft Minister van Justitie Koen Geens zijn nieuwe Justitieplan voorgesteld waarin 

ook het fiscaal strafrecht en bijgevolg de una via-regeling ter sprake komt. In het Justitieplan staat dat: 

“Alleen de inbreuken die écht strafwaardig worden beschouwd omdat de door het misdrijf geschonden 

belangen dermate fundamenteel zijn voor het algemeen maatschappelijk belang en omdat voor de 

slachtoffers herstel niet mogelijk is via andere wegen, komen nog voor de strafrechter.”264 

Wat verder vestigt Koen Geens in zijn Justitieplan de aandacht op de administratieve sanctioneringen: 

“De administratieve sanctionering krijgt een meer uitgebreide toepassing. Daarbij worden de volgende 

toetsstenen gehanteerd:  

 Waar de administratieve sanctionering al is ingevoerd (dit is bijvoorbeeld het geval in het 

sociaal, fiscaal en financieel strafrecht) wordt overwogen om de penale sanctionering af te 

schaffen. (…) 

 Voor de overblijvende inbreuken, dat wil zeggen inbreuken die zowel strafrechtelijk als 

administratief worden beteugeld, wordt onderzocht hoe de “una via”-regeling optimaal kan 

worden ingesteld of uitgebreid, om de non bis in idem-vereiste op een correcte manier te 

respecteren en te implementeren. Dat betekent dat eenduidig wordt bepaald wie onder welke 

voorwaarden voor de sanctionering instaat: de gerechtelijke dan wel de administratieve 

autoriteiten.”265 

Het fiscaal strafrecht zal dus stap voor stap worden afgebouwd. Daarvoor is een nieuwe una via-regeling 

noodzakelijk, zeker na de gedeeltelijke vernietiging van de huidige una via-wet door het Grondwettelijk 

Hof. 266 Helaas worden er in het Justitieplan zelf geen mogelijkheden voor een herstelwet geformuleerd. 
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Toch zijn er hier en daar al enkele stemmen opgegaan in verband met de mogelijke wegen die kunnen 

worden gevolgd voor de nieuwe wet. De wetgever kan opnieuw kiezen voor de piste van het overleg, 

zoals waarin de huidige una via-wet voorziet.  

Volgens de heer Desterbeck is het echter niet uit te sluiten dat de wetgever gaat voor een systeem dat 

vergelijkbaar is met dat van het sociaal strafrecht.267 Het una via-principe is in dit rechtsgebied 

geïmplementeerd door de wet van 13 juli 1971.268 Hierbij maken de opsporingsdiensten hun dossier 

over aan het arbeidsauditoraat. Dit arbeidsauditoraat is bij wijze van spreken het eigen Openbaar 

Ministerie van de arbeidsrechtbank.269 

Het arbeidsauditoraat moet dan binnen een bepaalde termijn beslissen of ze de behandeling al dan niet 

overnemen. Als ze overgaan tot overname, wordt de strafrechtelijke weg gevolgd. Indien het 

arbeidsauditoraat beslist om het dossier niet over te nemen, gaat het terug naar de opsporingsdiensten 

en volgt een administratieve afhandeling. 270 Hierbij is dus geen sprake meer van overleg en bijgevolg 

wel van een hele andere una via-regeling. Toch zou dit systeem de bezwaren van het Grondwettelijk Hof 

perfect opvangen en biedt dit dus zeker stof tot nadenken.271   
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6.2 WETSVOORSTEL TOT AANVULLING VAN DE UNA VIA-WET 
Op 5 april 2013, ongeveer zes maanden na de inwerkingtreding van de una via-wet, heeft Alain Mathot 

c.s. een wetsvoorstel ingediend tot aanvulling van de una via-regeling door de verstrenging van de 

sanctiemaatregelen ten aanzien van de fiscale tussenpersonen die aan fraude en agressieve fiscale 

planning doen en daarbij de fiscale of deontologische regels overtreden.272 Dit voorstel werd gekoppeld 

aan het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde een 

regeling in te stellen die een sanctie oplegt aan financiële tussenpersonen en belastingconsulenten die 

medeplichtig zijn aan fiscale fraude. Dit laatste wetsvoorstel werd ingediend door de heer Georges 

Gilkinet c.s. op 14 mei 2013.273 Op de hoorzitting van 26 februari 2014 bleek dat het de bedoeling was 

om deze wetsvoorstellen te combineren tot één globaal wetsvoorstel.274 Beide voorstellen werden 

echter op 28 april 2014 vervallen verklaard.  

Op 27 augustus 2014 hebben de heren Ahmed Laaouej en Alain Mathot een tweede wetsvoorstel 

ingediend tot aanvulling van de una via-regeling door de verstrenging van de sanctiemaatregelen ten 

aanzien van de fiscale tussenpersonen die aan fraude en agressieve fiscale planning doen en daarbij de 

fiscale of deontologische regels overtreden.275 Inhoudelijk was dit wetsvoorstel een kopie van het 

voorgaande. Merk op dat er in dit geval geen sprake is van een tweede gekoppeld wetsvoorstel. Op 12 

februari 2015 is Peter Vanvelthoven toegevoegd als mede-indiener van het wetsvoorstel.276 Momenteel 

is het voorstel hangend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

6.2.1 WETGEVENDE MAATREGELEN 
De Verklaring van Seoel ligt mede aan de basis van het wetsvoorstel. Daarin wordt de aandacht 

gevestigd op twee verschillende problemen. Ten eerste is er de snelle ontwikkeling en agressieve 

commercialisering van mechanismen voor fiscale planning. Het tweede probleem heeft betrekking op 

de relatie tussen de fiscale tussenpersonen en de onaanvaardbare technieken om zo weinig mogelijk 

belastingen te betalen. Momenteel riskeren fiscale tussenpersonen een strafrechtelijke sanctie op basis 
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van artikelen 455 en volgende van het WIB 1992 of een administratieve sanctie op basis van artikelen 

446 en volgende van hetzelfde Wetboek bij het opzetten van strafbare mechanismen inzake fraude of 

agressieve fiscale planning.277 

In het verslag van de Parlementaire Onderzoekscommissie werden reeds drie aanbevelingen (nummers 

49, 50 en 51) geformuleerd betreffende de inmenging van fiscale tussenpersonen. In deze 

aanbevelingen wordt er gepleit voor een strafverzwaring inzake financiële en fiscale tussenpersonen die 

frauduleuze constructies bedenken. Aanbeveling nummer 50 vestigt de aandacht op de mogelijkheid om 

specifieke, niet-facultatieve straffen op te leggen aan belastingadviseurs die frauduleuze constructies 

aanraden. Het grootste belang wordt gehecht aan aanbeveling nummer 51 waarin er wordt voorzien in 

administratieve sancties voor belastingadviseurs en andere medeplichtigen wanneer de dossiers 

administratief behandeld worden in het kader van de una via-wetgeving.278  

De sancties voor fiscale tussenpersonen zijn momenteel beperkt tot een in praktijk ontoepasbaar 

verbod om belastingplichtige te vertegenwoordigen. Het una via-principe heeft volgens de indieners van 

dit voorstel de wanverhouding tussen de administratieve en strafrechtelijke sancties voor fiscale 

tussenpersonen ongewild verergerd, vandaar de noodzaak van deze aanvullende wet.279 De twee 

doelstellingen worden als volgt samengevat in het wetsvoorstel: 

 “Het spectrum van de administratieve en de strafrechtelijke sancties weer in evenwicht brengen 

om aldus de efficiëntie van elk van beide mogelijkheden te waarborgen, daarbij rekening 

houdend met de recente wijzigingen met het oog op de tenuitvoerlegging van de “una via”-

regeling in het Belgisch recht; 

 De strafrechtelijke en administratieve sanctiemechanismen ten aanzien van de fiscale 

tussenpersonen verbeteren en versterken, door ervoor te zorgen dat de overheid, net als de 

instanties die bevoegd zijn voor strafrechtelijke vervolging, de mogelijkheid krijgt die sancties op 

evenredige wijze op te leggen; daarbij is het de bedoeling niet alleen oog te hebben voor de 
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bepalingen en beginselen die op het eenzijdige optreden van de administratie van toepassing 

zijn, maar ook voor de algemene rechtsprincipes geldend voor strafzaken.”280 

Deze twee doelen zijn concreet uitgewerkt in vier maatregelen die grotendeels gebaseerd zijn op de 

aanbevelingen 49, 50 en 51 van het verslag van de Parlementaire Onderzoekscommissie.  

 Een eerste maatregel zal uitvoering geven aan de bepaling die vervat zit in artikel 446 en 

volgende van het WIB 1992, en identieke bepalingen van andere fiscale wetboeken, die 

bestemd was om een verbod op vertegenwoordiging in te stellen;  

 Vervolgens zullen er in het kader van de administratieve sancties specifieke boetes worden 

ingevoerd voor fiscale tussenpersonen die hebben meegewerkt aan frauduleuze mechanismes 

en agressieve fiscale planning;  

 Ten derde zal er een specifiek, niet-facultatief misdrijf worden ingesteld voor fiscale 

tussenpersonen die hun klanten bepaalde constructies aanraden;  

 Een laatste maatregel bestaat erin de bestaande specifieke geldboetes en strafsancties op te 

trekken.281 

Het is de bedoeling dat de specifieke bepalingen worden ingevoerd in de vier belangrijkste wetboeken, 

namelijk, het WIB 1992, het BTW-Wetboek, het Wetboek der Registratie-, Hypotheek en Griffierechten 

en het Wetboek der Successierechten.282 

6.2.2 KRITIEK OP HET AANVULLEND WETSVOORSTEL 
Ook al is het wetsvoorstel nog niet aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, toch 

wordt er al kritiek geuit door de Orde van de Vlaamse Balies. Deze Orde werd gehoord tijdens de 

hoorzitting van 26 februari 2014 in de Kamercommissie Financiën en Begroting over het eerste 

wetsvoorstel ter aanvulling van de una via-wet en het daaraan gekoppelde wetsvoorstel. De Orde heeft 

verschillende opmerkingen geformuleerd in een neergelegde nota. Beide wetsvoorstellen zijn zoals 

eerder vermeld reeds vervallen283, maar door de indiening van het nieuwe wetsvoorstel met dezelfde 

inhoud blijft deze nota toch relevant.  
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Ten eerste voorziet het wetsvoorstel in een specifieke administratieve sanctie ten aanzien van de fiscaal 

adviseur, die zal worden toegepast van zodra bij de belastingplichtige een ontwijkingsintentie is 

vastgesteld. Vervolgens houdt het wetsvoorstel bepalingen in die zeer verregaande gevolgen kunnen 

hebben, gezien fiscaal optimaliseren als “onaanvaardbaar gedrag” of als “gedrag dat blijk geeft van 

kennelijke onbekwaamheid” wordt gekenmerkt. Door de ruime bewoordingswijze van sommige 

bepalingen komt het befaamde Brepolsarrest284, waarin het Hof van Cassatie heeft bevestigd dat de 

minst belaste weg mag worden bewandeld, in gedrang.285  

In het wetsvoorstel viseert elke fiscaal adviseur die “agressieve fiscale planningsconstructies” heeft 

geadviseerd. Volgens de indieners van het aanvullend wetsvoorstel wordt onder “agressieve fiscale 

planning” verstaan: “de constructie dan wel het geheel van constructies van een belastingplichtige die 

inhouden dat wordt geprofiteerd van de subtiele aspecten van het Belgische belastingsysteem of van 

incongruenties tussen de Belgische belastingregeling en een andere belastingregeling of andere 

belastingregelingen, met als doel de verschuldigde belasting te verminderen.”286 

Deze definitie is echter geïnspireerd op een aanbeveling van de Europese Commissie die tot doel heeft 

Lidstaten aan te sporen om rekening te houden met deze problematiek bij het opstellen van 

dubbelbelastingverdragen. Bij de Europese Commissie is er evenwel geen sprake van bestraffen, wat 

hier wel het geval is. Deze erg ruime definitie viseert dus veel fiscaal adviseurs.287 

Er wordt tevens een onderscheid gemaakt tussen “eenvoudige” agressieve fiscale planning en “grote” 

agressieve fiscale planning. Bij deze eerste vorm van agressieve fiscale planning is er geen sprake van 

schending van wettelijke regels, maar van het misbruiken van de belastingregeling. Ten gevolge van dit 

misbruik zou de Minister van Financiën de mogelijkheid hebben om klacht in te dienen bij de betrokken 

beroepsorde, zodat die eventueel tuchtstraffen kan opleggen.288 Merk op dat dit niet te verzoenen is 

met de bevoegdheden van de Ordes en de tuchtraden.289 
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Bij “grote” agressieve fiscale planning is er wel sprake van schending van wettelijke regels, wat een 

administratieve sanctie tot gevolg kan hebben.290 Door de specifieke bewoording van het wetsvoorstel 

komen situaties zonder schending van wettelijke bepalingen ook in aanmerking. De fiscale 

planningsconstructies dienen immers niet op een overtreding van de fiscale bepalingen te berusten. Een 

situatie waarbij een fiscaal adviseur zijn cliënt een constructie heeft aangeraden die mogelijk als fiscaal 

misbruik wordt aanzien door de fiscus maar geen wettelijke bepalingen schendt, komt dus ook in 

aanmerking voor “grote” agressieve fiscale planning. Dit is nefast voor de rechtszekerheid en brengt het 

algemeen beginsel in dubio contra fiscum in gevaar.291 

Verder wordt nog de problematiek omtrent geheimhoudingsplicht en bescherming van de advocaten 

aangekaart.292  Hiermee is een indicatie gegeven dat ook dit wetsvoorstel niet alle plooien zal 

gladstrijken. 
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HOOFDSTUK 7.   DE NEDERLANDSE UNA VIA-REGELING 

De Belgische wetgever heeft zijn inspiratie gehaald bij de Nederlandse una via-regeling.293 Eerst wordt 

de Nederlandse una via-regeling uit de doeken gedaan. Daarna worden de ATV-richtlijnen toegelicht die 

betrekking hebben op het vervolgingsbeleid voor fiscale delicten.  

7.1 UNA VIA-REGELING 

7.1.1 OORSPRONG VAN DE UNA VIA-GEDACHTE 
Bij de invoering van het Nederlandse una via-principe waren de strafrechtelijke beginselen non bis in 

idem en ne bis vexari van belang. Zoals reeds verschillende malen aangehaald, dient het non bis in idem-

beginsel te voorkomen dat een persoon twee keer voor hetzelfde feit wordt gestraft. Daarbij komt het 

ne bis vexari-beginsel dat dient te voorkomen dat een persoon twee keer voor hetzelfde feit wordt 

vervolgd. Het wettelijk kader betreffende deze beginselen is te vinden in artikel 68 van het Wetboek van 

Strafrecht. Reeds in 1985 oordeelde de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland, dat een 

fiscale boete als een strafrechtelijke sanctie kon beschouwd worden. Met dat arrest is de aandacht voor 

de twee voornoemde beginselen aanzienlijk toegenomen.294  

Tot de inwerkingtreding van het nieuw boetestelsel bevatte het Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 

(hierna: AWR) anticumulatiebepalingen. Dit waren voorschriften ter voorkoming van dubbele 

bestraffing, ook wel de voorloper van de una via-regeling genoemd. Deze oude anticumulatiebepalingen 

waren te vinden in artikel 9 van het oude AWR en in het Voorschrift Administratieve Boeten 1993. De 

bepalingen zorgden ervoor dat een verhoging die is opgelegd op grond van hetzelfde feit waarvoor een 

belastingplichtige reeds door de strafrechter is veroordeeld, vrijgesproken of ontslagen van 

rechtsvervolging dan wel een transactie295 heeft plaatsgevonden, kwam te vervallen. Daartegenover 

kende het AWR geen voorschriften ter voorkoming van dubbele vervolging. Hierdoor kon een formele 

einduitspraak niet tot verval van de boete leiden.296 

Ook rechtspraak heeft de rechtsbescherming indertijd niet verder verbeterd. Hierdoor is destijds een 

discussie ontstaan over een nieuw stelsel dat, met de inachtneming van het ne bis vexari-beginsel, de 
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bevoegde autoriteiten ertoe moest dwingen om in een zo vroeg mogelijk stadium een definitieve keuze 

te maken tussen beboeting of strafrechtelijke vervolging.297  

7.1.2 WETTELIJK KADER 
Oorspronkelijk kwam het Nederlands una via-principe naar voor in artikel 69a AWR en 67o AWR. Met de 

invoering van de Vierde Tranche AWB, die van kracht is sinds 1 juli 2009, is daar verandering in gekomen 

en zijn deze artikelen vervangen door de algemene regeling in artikel 5:44 Algemene Wet Bestuursrecht 

(hierna: AWB) en artikel 243 lid 2 Wetboek van Strafrecht.298  Het artikel 5:44 AWB luidt als volgt: “Het 

bestuursorgaan legt geen bestuurlijke boete op indien tegen de overtreder wegens dezelfde gedraging 

een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting is begonnen, dan wel een 

strafbeschikking is uitgevaardigd.”299 

Met deze wettelijke regeling moest het non bis in idem-beginsel worden geëerbiedigd. De doelstelling 

van het artikel 5:44 AWB bestond er namelijk in de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie ertoe te 

dwingen op een bepaald moment een definitief standpunt in te nemen in verband met de bestuurlijke 

of strafrechtelijke afdoening van een fiscale zaak. Hierbij is dus sprake van een point of no return, wat 

tot grotere rechtszekerheid voor de belastingplichtigen moet leiden. 300  Concreet kan er geen 

bestuurlijke boete meer worden opgelegd indien strafvervolging is ingesteld, een strafrechtelijke sanctie 

of strafbeschikking is opgelegd of een transactie is overeengekomen.301 

Omtrent dit wettelijk kader dienen er twee opmerkingen te worden geformuleerd. Ten eerste heeft de 

Centrale Raad van Beroep reeds een “gat” moeten vullen in de una via-regeling. Zowel de nieuwe als de 

oude regelingen bevatten geen bepalingen in verband met het voorwaardelijk sepot302. Hieromtrent 

heeft de rechter geoordeeld dat het voorwaardelijk sepot kan worden gelijkgesteld met een 

strafbeschikking en derhalve onder de toepassing van het una via-principe valt.303 
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De tweede opmerking heeft betrekking op de woorden ‘dezelfde gedraging’ uit het artikel 5:44 AWB. De 

betekenis wordt bepaald in het inmiddels vervallen tweede lid van artikel 20 van het BBBB: “Onder 

hetzelfde feit wordt verstaan dezelfde gedraging in materiële zin. Het niet tijdig doen van de aangifte is 

niet hetzelfde feit als het onjuist doen van de aangifte. Het niet doen van aangifte en het met opzet doen 

van aangifte is wel hetzelfde feit in materiële zin.”304 Toch heerst er nog veel onduidelijkheid omtrent de 

exacte invulling van de woorden ‘dezelfde gedraging’. 

7.1.3 DRAAGWIJDTE VAN DE UNA VIA-REGELING 
De effectieve oorsprong van het una via-principe ligt in Nederland bij de Commissie van Slooten. Deze 

Commissie stelde initieel voor het strafrecht enkel in te zetten bij de zwaarste feiten. De Commissie had 

de grens tussen een bestuurlijke boete en een strafrechtelijke vervolging op 50.000 NLG (€ 22.689) 

gelegd. Daarnaast speelde ook het “oogmerk van benadeling van de schatkist” een grote rol. De 

voorstellen van de Commissie van Slooten zijn uiteindelijk slechts gedeeltelijk uitgewerkt.305 

Beslissend is het moment van aanvang van de terechtzitting of het zogenaamde point of no return. Het 

een en ander heeft tot gevolg dat het opleggen van een boete vervalt als het tot een materiële uitspraak 

komt. Dit kan een veroordeling, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging zijn. Zo vervalt eveneens het 

recht tot opleggen van een boete wanneer het tot formele einduitspraak komt. Hiermee wordt een niet-

ontvankelijkheidsverklaring van het Openbaar Ministerie, de onbevoegdheid van een rechter of 

nietigheid van de dagvaarding bedoeld. Merk op dat de onbevoegdheid van een rechter en een 

nietigheid van een dagvaarding vaak nog kan worden hersteld door het Openbaar Ministerie. Dit is 

echter niet het geval bij een niet-ontvankelijkheidsverklaring waardoor het Openbaar Ministerie niet 

meer kan sanctioneren.306 

De heer Hendriks beschrijft in zijn bijdrage over de una via-regeling in Nederland het boetebesluit van 

het ministerie van Financiën dat voorziet in een nadere instructie voor de belastingdienst als volgt: “De 

inspecteur wordt geacht het opleggen van de vergrijpboete aan te houden, zodra hij weer dat een 

gedraging onderwerp is of kan zijn van een opsporingsonderzoek dan wel een strafrechtelijke vervolging. 

Indien de termijn waarbinnen de belastingaanslag en de boetebeschikking moeten zijn opgelegd, dreigt 

te verstrijken, treedt de inspecteur tijdig in overleg met de betrokken opsporingsautoriteiten om te 
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bepalen of er definitief voor strafrechtelijke afdoening wordt gekozen dan wel of er alsnog een 

vergrijpboete wordt opgelegd.”307 

De duidelijkheid van het una via-stelsel heeft in dit geval ook een keerzijde. Een inspecteur kan namelijk 

een vergrijpboete uitstellen van zodra hij of zij weet dat het te beboeten feit voorwerp kan zijn van een 

opsporingsonderzoek of een strafrechtelijke vervolging. Dit komt de rechtszekerheid niet ten goede.308   
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7.2 ATV-RICHTLIJNEN 
In de ‘richtlijnen aanmelding, transactie en vervolging van fiscale delicten’, hierna ATV-richtlijnen 

genoemd, is de opsporing en vervolging van fiscale delicten uitgewerkt. Deze richtlijnen zijn de vrucht 

van een samenwerking tussen het College van procureurs-generaal van het ministerie van Justitie en de 

directeur-generaal Belastingdienst van het ministerie van Financiën. Ze bevatten de afspraken tussen de 

Belastingdienst en het Openbaar Ministerie omtrent de wijze waarop strafbare feiten onderzocht en 

eventueel vervolgd moeten worden.309  

De strafbare feiten waarop deze richtlijnen betrekking hebben staan voornamelijk beschreven in 

hoofdstuk IX afdeling 3 van de Algemene Wet inzake Rijksbelasting. Belangrijk is het artikel 80 AWR 

waarin bepaald wordt dat de medewerkers van de belastingdienst belast zijn met de opsporing van 

fiscale strafbare feiten. Deze Belastingdienst staat in Nederland beter bekend onder de naam van FIOD-

ECD310 en wordt aangestuurd door de directeur-generaal Belastingdienst van het ministerie van 

Financiën. Het Openbaar Ministerie daarentegen valt onder de bevoegdheid van de minister van Justitie 

en wordt geleid door het College van de procureurs-generaals. Deze twee van elkaar losstaande 

organen houden hetzelfde doel voor ogen, namelijk het opsporen en vervolgen van fiscale strafbare 

feiten.311 

Inhoudelijk bepalen de richtlijnen twee zaken. Enerzijds schrijven de richtlijnen dwingend voor welke 

weg moet worden gevolgd om tot vervolging te komen, anderzijds bepalen de AVT-richtlijnen wanneer 

tot een onderzoek kan besloten worden. Hierbij is uiteraard ook ruimte gecreëerd voor 

uitzonderingen.312  

7.2.1 DOEL VAN DE RICHTLIJNEN 
Het doel van de ATV-richtlijnen is om de inzet van het strafrecht te bepalen. De keuze tussen de inzet 

van het strafrecht dan wel het bestuursrecht, wordt bepaald aan de hand van welk instrument het 

meest efficiënt en effectief is. Deze inzet wordt afhankelijk gemaakt van het eventuele maatschappelijk 

effect. Met andere woorden werden de ATV-richtlijnen opgesteld om zaken met een maatschappelijk 
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effect strafrechtelijk afdoende te maken. Daarnaast dient de inzet van het strafrecht ook te leiden tot 

een preventief effect. 313   

In de kennisgeving van het betreffende besluit wordt gesteld dat de meerwaarde van het strafrecht in 

de normstellende en normbevestigende werking ervan zit alsook in het preventieve effect die ervan 

uitgaat. Zo zal het strafrecht ook worden ingezet in geval van flagrante schendingen van de 

rechtsorde.314  

De richtlijnen bepalen of in beginsel voor een bestuurlijke of strafrechtelijke afhandeling wordt gekozen. 

Daarbij wordt rekening gehouden met de omvang van het fiscaal nadeel. Indien de omvang van het 

fiscaal nadeel niet meer is dan de vooropgestelde grens, wordt er geen strafrechtelijke vervolging 

ingesteld.315   

7.2.2 TRAJECT VAN AANMELDING TOT VERVOLGING 
In de richtlijnen kunnen drie fasen worden onderscheiden. Ten eerste zijn er de aanmeldingsrichtlijnen 

die zijn vastgesteld door de directeur-generaal Belastingdienst van het Ministerie van Financiën, na 

consultatie van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie. Het selectieoverleg 

komt tot stand door een gezamenlijk overleg tussen het College en de voornoemde directeur-generaal. 

Het tripartiteoverleg is het laatste overleg dat is vastgesteld door het College van procureurs-generaal, 

na consultatie van de andere partij.316 

 Fase 1: aanmelding 

De aanmeldingsrichtlijnen beschrijven de gevallen waarin de belastingambtenaren vermoedens van een 

strafbaar feit moeten melden aan de boete-fraudecoördinator. Deze aanmelding dient enkel te 

gebeuren indien de drempel van het fiscaal nadeel wordt overschreden. In het Besluit van 24 juni 2011 

wordt het fiscaal nadeel als volgt gedefinieerd: “Voor belasting of toeslagen is dat het bedrag dat door 

de in of over de onderzoeksperiode gepleegde feiten die daartoe strekten, te weinig is of zou zijn 

geheven of teveel is of zou zijn toegekend indien de aangifte of aanvraag van belanghebbende was 

gevolgd (hierna: “nadeel”). Het nadeel moet ten minste € 10.000 voor particuliere belastingplichtigen of 
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toeslaggerechtigden of € 15.000 voor ondernemingen bedragen. Het drempelbedrag moet per 

rechtsgebied (belastingen, toeslagen en douane) worden overschreden.”317 

Het is de boetefraudecoördinator die moet oordelen of er al dan niet sprake is van opzet. Als deze 

oordeelt dat er sprake is van opzet, moet hij duidelijk aangeven welke aspecten van belang zijn voor het 

selectieoverleg.318 Zowel zaken waarbij er geen sprake is van opzet als zaken waarbij het aan opzet te 

wijten nadeel onder het drempelbedrag blijft, worden bestuurlijk afgehandeld. Deze dossiers worden 

dus niet voorgedragen in het selectieoverleg. 319 

Voor omissiedelicten die niet of niet voldoende kwalificeerbaar of bepaalbaar zijn, is een bijzondere 

regeling getroffen. In dergelijk geval kan het omissiedelict niet worden getoetst aan het 

drempelbedrag.320 

Een omissiedelict wordt aangemeld voor strafrechtelijke afdoening indien in het voorgaande tijdvak of 

jaar ook sprake is geweest van schending van hetzelfde wettelijk geschrift en deze schending bestraft is 

geweest met een vergrijpboete.321  

Ook een omissiedelict met een niet of onvoldoende te kwantificeren of te bepalen nadeel, kan het 

voorwerp vormen van een strafrechtelijke vervolging. Als de Belastingdienst reeds voldoende actie heeft 

ondernomen om een belastingplichtige aan te zetten tot het naleven van de wettelijke verplichtingen 

maar deze acties binnen de opgelegde termijn niet tot naleving hebben geleid, kan het strafrecht 

worden ingezet.322  

 Fase 2: selectieoverleg 

In deze fase is er sprake van overleg tussen de opsporingsambtenaren van de FIOD/ECD, 

contactambtenaar van de betrokken eenheid en de boetefraudecoördinatoren van de regio. Eerst wordt 

getoetst of een zaak al dan niet aanmeldingswaardig is. Wanneer dit het geval is, wordt op basis van 

bewijsbaarheid nagegaan of selectie mogelijk is. Het selectieoverleg oordeelt eveneens welke aspecten 

van toepassing zijn.323 Bij selectie worden de potentieel vervolgingswaardige zaken ingedeeld in twee 

categorieën:  
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o Categorie I betreft zaken waarbij het nadeel te wijten aan opzet ten minste het drempelbedrag 

is, maar minder dan € 125.000. Deze zaken worden terugverwezen naar de Belastingdienst en 

ondergaan ginder een bestuurlijke afhandeling. Indien er een aspect wordt geconstateerd, heeft 

het selectieoverleg toch de mogelijkheid om de zaak door te verwijzen naar het 

tripartiteoverleg; 

o Categorie II betreft zaken waarbij het nadeel te wijten aan opzet hoger is dan € 125.000. Deze 

zaken komen in aanmerking voor vervolging en gaan verder naar het tripartiteoverleg. 324 

Het selectieoverleg bezorgt een lijst met terugverwezen zaken aan het tripartiteoverleg, zodat deze 

laatste een zicht hebben op welke zaken die bestuurlijk worden afgehandeld. Indien nodig, kan het dan 

tripartiteoverleg bijsturen.325 

 Fase 3: tripartiteoverleg 

In deze fase wordt samen met de Officier van Justitie de definitieve keuze gemaakt betreffende een 

mogelijke strafrechtelijke vervolging of bestuurlijke afdoening.326 Tijdens het overleg wordt nagegaan of 

de doorverwezen zaken voldoen aan de Transactie- en Vervolgingsrichtlijnen. Indien een zaak niet 

voldoet aan deze richtlijnen, wordt deze terugverwezen naar de Belastingdienst en volgt een 

bestuurlijke afdoening. Merk op dat een zaak die wel voldoet aan de richtlijnen voor strafrechtelijke 

afdoening, niet sowieso een strafrechtelijk onderzoek zal ondergaan. Daarbij spelen ook de zogenaamde 

overige aspecten een rol.327 Eens besloten wordt om een strafrechtelijk onderzoek te voeren, zullen de 

resultaten van dit onderzoek doorslaggevend zijn voor de uiteindelijke beoordeling. Met andere 

woorden, met dit onderzoek wordt bepaald of een zaak al dan niet strafrechtelijk wordt vervolgd.328 

Op niveau van het tripartiteoverleg kan een onderscheid worden gemaakt tussen de richtlijnen voor het 

uitvaardigen van een strafbeschikking en de vervolgingsrichtlijnen. Bij omissiedelicten worden de 

richtlijnen voor het uitvaardigen van een strafbeschikking toegepast. Deze komen in beginsel in 

aanmerking voor transactie.329  
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Strafbare feiten in de AWR, Invorderingswet 1990 en de AWIR die met opzet zijn gepleegd, vallen onder 

de vervolgingsrichtlijnen. Hierbij zijn dezelfde categorieën opnieuw van toepassing. De zaken uit de 

categorie I kan het tripartiteoverleg mogelijks terugverwijzen naar de Belastingdienst voor een 

bestuurlijke afhandeling. In beginsel zullen zaken uit categorie II strafrechtelijke worden vervolgd. 

Hierbij heeft de Nederlandse wetgever wel ruimte gehouden voor niet nader bepaalde uitzonderingen 

wat betreft zaken uit categorie II.330  

7.2.3 OVERIGE ASPECTEN 
De overige aspecten hebben een belangrijke plaats binnen de strafrechtelijke vervolging in Nederland. 

Vereist is dat een zaak het fiscaal nadeel overschrijdt en dat één van de volgende negen aspecten van 

toepassing is. Pas dan kan een fiscale fraudezaak strafrechtelijk afdoende gemaakt worden.331  

 Status verdachte/voorbeeldfunctie: hiermee worden maatschappelijk aansprekende of bekende 

personen bedoeld. Logischerwijs is een verband vereist tussen de actuele status van de 

betreffende persoon en het fiscaal strafbaar feit; 

 Recidive: dit aspect is van toepassing indien een verdachte de laatste vijf jaar reeds veroordeeld 

is geweest voor een fiscaal, toeslagen- of douane of financieel delict; 

 Verhaal onmogelijk: indien een opgelegde boete niet geïnd kan worden, moet hiermee rekening 

gehouden worden. Zeker wanneer een verdachte moedwillig verhaal onmogelijk heeft gemaakt, 

kan het strafrecht worden ingezet; 

 Combinatie fiscaal delict met een of meer niet-fiscale delicten: de combinatie met andere 

delicten wordt meegewogen vanuit de gedachte dat de rechtsorde meer zal zijn geschokt; 

 Medewerking van adviseur, deskundige, derde of douane-expediteur: dit aspect spreekt voor 

zich. Het is echter van belang dat er concrete aanwijzingen zijn; 

 Evenwichtige rechtshandhaving: in het kader van normhandhaving en normbevestiging met oog 

op grotere achterliggende te beschermen rechtsbelangen; 

 Geen bestuurlijke boete, anders dan door verjaring, mogelijk: dit aspect heeft voornamelijk 

betrekking op douanezaken of wanneer een verdachte niet met een boete kan worden bestraft;  

 Waarheidsvinding: als een zaak nog onvoldoende grond oplevert voor een bestuurlijke 

afdoening, kan deze voor vervolging worden geselecteerd; 

 Slagvaardigheid: in gevallen waarbij een fiscale fraudezaak waarschijnlijk heel lang zal 

aanslepen, kan het beter zijn om een bestuurlijke boete op te leggen. 332  
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7.3 VERGELIJKENDE STUDIE 
Uit bovenstaande uiteenzetting kan worden afgeleid dat de Belgische wetgever het voorbeeld van de 

Noorderburen niet volledig heeft gevolgd. De opmerkelijkste verschilpunten worden hierna in kaart 

gebracht.  

 Nederland op kop 

Ten eerste heeft Nederland reeds geruime tijd voor België aandacht geschonken aan het non bis in 

idem-beginsel en het daaruit voortvloeiende una via-principe. Tot 2012 kende België geen stelsel van 

dwingende keuze tussen administratieve of strafrechtelijke weg333, terwijl Nederland al veel langer aan 

deze materie werkt. Dit blijkt niet alleen uit het arrest van de Hoge Raad in 1985, maar ook uit de oude 

anticumulatiebepalingen. 

 Onvolledige una via-regeling in België 

Opvallend is ook dat de Nederlandse una via-regeling betrekking heeft op alle belastingen, terwijl in 

België de gewestelijke belastingen, met name het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en 

griffierechten, het Wetboek der Successierechten en het Wetboek van de Diverse Rechten en Taksen uit 

de boot vallen.334 Hierdoor is er sprake van een volledigere toepassing van het non bis in idem-beginsel 

en aldus una via-principe in Nederland dan in België. 

Een tweede punt dat hiermee samenhangt, betreft de integratie van alle bepalingen van de una via-

regeling in de AWR. De Belgische wetgever heeft ervoor gekozen de bepalingen over de verschillende 

fiscale wetboeken en uitvoeringsbesluiten te verspreiden, wat een duidelijke samenhang niet ten goede 

komt.335 Daarnaast werd in de wet slechts een algemeen kader geboden. De concrete uitwerking van de 

una via-wet vond plaats in circulaires.336 Hierdoor heeft de wetgever het nog moeilijker gemaakt om de 

hele regeling als één samenhangend geheel te zien.  
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 Beperkte ontdubbeling in België 

De Nederlandse regeling heeft een ontdubbeling teweeggebracht op zowel het niveau van de fiscale 

strafvervolging als op niveau van de sanctionering van fiscale inbreuken. In België is daarentegen vooral 

aandacht besteed aan de ontdubbeling van de administratie sancties en strafsancties.337  

In beide wetten was ook een gelijkaardige tekortkoming aan te merken. De Nederlandse wetgever had 

immers de cumulatie van twee bestuurlijke boetes niet verboden in de AWR. Een Nederlandse 

belastingplichtige kon dus eerst een verzuimboete opgelegd worden en vervolgens een vergrijpboete. 

Hiermee schond Nederland het non bis in idem-beginsel. Er is echter ingegrepen door in het 

boetebesluit te bepalen: “Een eenmaal opgelegde verzuimboete sluit het opleggen van een vergrijpboete 

voor hetzelfde feit uit. Het opleggen van een vergrijpboete sluit het nadien opleggen van een 

verzuimboete voor hetzelfde feit uit.” 338 Hetzelfde probleem is in België nog niet van de baan geholpen. 

 Verschillende definitie van het overleg 

Een volgend verschilpunt is te vinden op het niveau van het overleg. De Belgische wetgever voorziet 

slechts in een eenmalig driehoeksoverleg, waarbij de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid bij het 

Openbaar Ministerie ligt.339 De Nederlandse wetgever heeft met de ATV-richtlijnen drie fasen van 

overleg ingebouwd op basis van objectievere criteria.  

Merkwaardig in België is het facultatief karakter van het overleg, waardoor de fiscale administratie 

eigenlijk niet verplicht is melding te doen aan het Openbaar Ministerie.340 Bijgevolg zullen sommige 

fiscale fraudedossiers niet strafrechtelijk worden afgehandeld, terwijl dit eventueel wel een 

meerwaarde kon geven. In Nederland vindt de aanmelding plaats als het vooropgestelde 

drempelbedrag overschreden wordt. Er kan dus worden gesteld dat het Nederlandse overleg gebaseerd 

is op objectievere criteria.  

Daarnaast voorziet het AAFD-traject in drie fasen, waarbij in elke fase de mogelijkheid is voorzien tot 

terugzending naar de Belastingdienst. De Belgische una via-wet heeft dergelijk terugkoppelingssysteem 
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over het hoofd gezien. Eens een zaak aan het parket of de fiscus is toegewezen, is er geen weg meer 

terug. 341 

 Opgelegde criteria in Nederland 

De Belgische wetgever heeft het gebruik van vooraf opgelegde criteria uitdrukkelijk verworpen342, om zo 

de beslissingsbevoegdheid van het Openbaar Ministerie niet te beperken. Een bepaald grensbedrag 

opleggen als indicator om administratief dan wel strafrechtelijk te vervolgen zou in strijd zijn met de 

Grondwet.343 De Nederlandse wetgever heeft er daarentegen wel voor gekozen om een drempelbedrag 

en de zogenaamde ‘overige aspecten’ in te voeren. Mijns inziens biedt het gebruik van criteria meer 

rechtsbescherming aan de belastingplichtigen en verkleint de kans op willekeur. 

 Onvolmaaktheden in beide systemen 

De tekortkomingen van de Belgische una via-wet zijn reeds meerdere malen tot uiting gekomen. 

Ondanks de goede opbouw, zijn er ook enkele onvolmaaktheden te vinden in de Nederlandse wet. Het 

“knippen in de dagvaarding” is daar een voorbeeld van. Hierbij wordt per jaar voor een verschillende 

weg gekozen. Indien een zaak betrekking heeft op meerdere jaren, worden de laatste jaren 

strafrechtelijk vervolgd terwijl voor de oudere jaren een vergrijpboete wordt opgelegd.344 Volgens de 

heer Hendriks wordt hierdoor het non bis in idem-beginsel en bijgevolg het una via-principe 

uitgehold.345 

  

                                                           
341

 VERSTRAETEN, M. (2012). Op naar echtscheiding met onderlinge toestemming tussen fiscus en parket?. Fisc. Act., nr. 7, 

(online). 
342 DE JAEGER, M., VAN VOLSEM F. (2013). Een toelichting bij de una via-wet van 20 september 2012. T. Strafr., nr. 1, 11. 
343 VERSTRAETEN, M. (2012). Op naar echtscheiding met onderlinge toestemming tussen fiscus en parket?. Fisc. Act., nr. 7, 

(online). 
344

 HENDRIKS, M. (2010), “De una via regeling in Nederland” in VZW FISKOFOON (ed.), Reflecties over de aanpak van de fiscale 

fraude en de rechten van de belastingplichtige. Brussel: Larcier, 160. 
345

 HENDRIKS, M. (2010), “De una via regeling in Nederland” in VZW FISKOFOON (ed.), Reflecties over de aanpak van de fiscale 
fraude en de rechten van de belastingplichtige. Brussel: Larcier, 161. 



77 
 

HOOFDSTUK 8.   DE FINSE UNA VIA-REGELING 

Ook Finland kent een una via-regeling. Deze is op 1 december 2013 in voege getreden. De Finse una via-

wet geeft de fiscus de bevoegdheid om zelf te beslissen om ofwel een belastingverhoging op te leggen 

ofwel de zaak aan het Openbaar Ministerie mee te delen. Als de fiscus ervoor kiest om geen melding te 

maken aan het Openbaar Ministerie, mag hij binnen het jaar na de eigenlijke belastingaanslag een 

belastingverhoging opleggen. Nadien mag er geen mededeling meer gebeuren. Als de fiscus de zaak wel 

meedeelt aan het Openbaar Ministerie, mag er in principe geen belastingverhoging meer worden 

opgelegd. 346 

Deze wet heeft tot doel om fiscale of douanezaken, wat strafrechtelijke aspecten betreft, slechts door 

één instantie te laten behandelen en indien nodig te bestraffen. Hierbij wordt dus geen gebruik gemaakt 

van een overleg en ligt de keuze volledig bij de belastingadministratie. Dergelijke regeling kan mogelijk 

een inspiratiebron zijn voor de Belgische wetgever. 347 
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komt, eerst maalt?. Fisc. Act., nr. 20, 11. 
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BESLUIT 

De strijd tegen de fiscale fraude ligt aan de basis van de una via-wet. Met deze wet wenst de wetgever 

fiscale fraude efficiënter te bestrijden alsook de versnippering van overheidsmiddelen tegen te gaan.348 

Het subsidiariteitsbeginsel en non bis in idem-beginsel liggen ten grondslag aan de una via-regeling. Het 

subsidiariteitsbeginsel zorgt ervoor dat kleinere dossiers bij de fiscus blijven, terwijl grotere en 

moeilijkere dossiers naar het Openbaar Ministerie gaan.349 

Met deze wet wou de wetgever ook tegemoetkomen aan de Europese rechtspraak op het gebied van 

het non bis in idem-beginsel. Het Europees Hof van de Rechten van de Mens heeft met het Zolotukhin-

arrest het toepassingsgebied van het non bis in idem-beginsel drastisch uitgebreid. Er is in Straatsburg 

immers geoordeeld dat het voldoende is om vast te stellen dat het gaat om substantieel dezelfde feiten, 

los van een gelijke juridische kwalificatie van de inbreuk.350  

Met betrekking tot het non bis in idem-beginsel kunnen enkele onvolmaaktheden worden betreurd. Het 

Grondwettelijk Hof351 heeft de wetgever op enkele van deze fouten afgerekend door de una via-wet 

gedeeltelijk te vernietigen. Als gevolg van dit arrest is een herstelwet onvermijdelijk geworden. Het zou 

wenselijk zijn dat de wetgever bij deze herstelwet ook een cumulatieverbod van administratieve 

sancties invoert alsook het una via-principe in de andere fiscale Wetboeken implementeert.  

Voorts wordt veel belang gehecht aan het driehoeksoverleg tussen de administratie, de politie en het 

Openbaar Ministerie. Ook hier heeft de wetgever enkele steken laten vallen om in zijn opzet te slagen. 

Het creëren van een facultatief karakter voor het overleg is daar één van. Daarnaast ligt de 

beslissingsbevoegdheid bij het Openbaar Ministerie, waardoor het overleg volgens mij niet veel waarde 

heeft. Daarom kan, indien de wetgever een overleg noodzakelijk acht, een voorbeeld worden genomen 

aan de Nederlandse ATV-richtlijnen. Door deze richtlijnen hebben de belastingplichtigen in Nederland 

een duidelijker beeld van wat hen te wachten staat. Dit gaat uiteraard gepaard met meer 

rechtszekerheid, wat wij in België toch missen op het niveau van una via.352 

Persoonlijk ben ik voorstander van een regeling zoals in het sociaal strafrecht waarbij de 

beslissingsbevoegdheid bij het arbeidsauditoraat ligt zonder voorafgaandelijk overleg. Dit systeem 
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verloopt al jaren zonder problemen in België, waardoor dergelijk stelsel eventueel sneller en efficiënter 

geïntegreerd kan worden dan de Nederlandse una via-regeling.  

De derde doelstelling van de una via-wet betreft het creëren van een voldoende ontradend effect bij 

een strafrechtelijke aanpak. Door de verhoging van de strafrechtelijke sancties en een ruimere 

toepassing van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen, kan een boete sinds de 

inwerkingtreding van de una via-wet tot 3.000.000 euro bedragen. Helaas heeft de wetgever deze 

regeling niet ingevoerd in het Wetboek der Successierechten.353 Mijns inziens is hiermee ook de derde 

doelstelling van de una via-wet niet volledig bereikt. Een gelijkaardige aanpassing van het Wetboek der 

Successierechten lijkt mij meer dan welgekomen. 

Met een hangend aanvullend wetsvoorstel en een duidelijke erkenning van de problematiek in het 

Justitieplan lijkt het una via-principe nog niet vergeten te zijn in de politieke wereld. Voor welk una via-

systeem zal worden geopteerd in een eventuele herstelwet, is momenteel nog niet duidelijk. Gelukkig 

heeft de Belgische wetgever enkele inspiratiebronnen om op terug te vallen.  

Algemeen kan worden geconcludeerd dat de eerste stapjes zijn gezet, maar er toch nog heel wat werk 

aan de winkel is. Des te sneller een nieuwe regeling op poten wordt gezet, des te beter voor de 

rechtsbescherming en fiscale fraudebestrijding.  

                                                           
353 ZAGHEDEN, M. (2012). “Una via: de gulden middenweg of de weg zoek? Een analyse van de wet tot instelling van una via in 

de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving.” in L. MAES, H. DENCIJF, (ed.), Fiscaal praktijkboek: 2012-2013: 
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