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Ne bis in idem in het Belgisch belastingrecht: 

rechtsspreuk of algemeen rechtsbeginsel?

Anne VAN DE VIJVER1

Deze bijdrage vat de kernresultaten samen van het doctoraatsonderzoek2 naar het ne bis in idem-beginsel in 

het Belgische belastingrecht. De rechtstheorie van Ronald Dworkin vormt het uitgangspunt voor het rechts-

theoretische kader. Volgens deze theorie is de rechtsorde een coherent geheel van algemene rechtsbeginselen 

en rechtsregels. Uitgaande van deze theorie worden de grondslagen en de draagwijdte van het ne bis in 

idem-beginsel onderzocht. Ook de werking van het ne bis in idem-beginsel als algemeen rechtsbeginsel in het 

Belgische belastingrecht wordt onderzocht.

I. Inleiding

A. Probleemstelling en onderzoeksvragen

   1. Dubbele belasting is de incoherente samenloop van 
identieke belastingen. De incoherentie van de samenloop 
brengt met zich mee dat het begrip «dubbele belasting» 
een connotatie oproept met de idee van «te veel» belas-
ting.  Sinds de oprichting van de Belgische Staat in 1830 
versterken een aantal maatschappelijke evoluties deze ne-
gatieve bijgedachte. In de eerste plaats is de belastingdruk 
gestegen.3 De overheid heet  namelijk meer taken op zich 
genomen, waardoor ook haar i nancieringsbehoet en ste-
gen. Voor de i nanciering van deze taken voerde de over-
heid nieuwe belastingen in, ook op materies die al eerder 
werden belast.4 In de rechtsleer wordt erop gewezen dat 
naarmate de belastingdruk steeg, de nadelige i nanciële 
gevolgen van dubbele belasting voor de belastingplich-
tige bovendien toenamen.5 Ten tweede is ook het risico 

1 Postdoctoraal navorser bij de Universiteit Antwerpen, advocaat.
2 Dit doctoraatsonderzoek werd gevoerd van 2008 tot 2014 binnen 
de onderzoeksgroep «Onderneming en Recht» aan de Universiteit 
Antwerpen, onder het promotorschap van prof. dr. Bruno Peeters. De 
hier weergegeven krachtlijnen worden verder uitgewerkt in het proef-
schrit  met als titel «Een verkenning van de grondslagen van het ne 
bis in idem-beginsel in het Belgisch belastingrecht», dat wordt gepu-
bliceerd bij Larcier.
3 P. De Grauwe, «De politieke economie van de belastingdruk in Bel-
gië», Tijdschrit  voor Economie en Management 1984, 385-396; OECD, 
Revenue Statistics Tax to GDP Ratio Changes between 1965 and 2011, 
Tabel  2, www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics-ratio-chan-
ge-all-years.htm.
4 Bv. memorie van toelichting bij het ontwerp van programmawet, 
Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 51K3058/001, p. 35-36.
5 M. Pires, International Juridical Double Taxation of Income, Deven-
ter, Kluwer Law International, 1989, 72; E. Schreuder, «Les conven-
tions conclues par la Belgique en vue de prévenir la double imposition 
des revenus» in Mélanges of erts à Camille Hauchamps à l’occasion du 

op identieke belastingen ak omstig van verschillende 
overheden toegenomen. Al in 1831 kende het Nationaal 
Congres zowel aan de Staat als aan de gemeenten en de 
provincies (lokale overheden) een autonome belasting-
bevoegdheid toe.6 In 1980 kregen ook de gewesten en de 
gemeenschappen een autonome belastingbevoegdheid.7 
Deze overheden kunnen bijgevolg in beginsel identieke 
belastingen invoeren. Bij grensoverschrijdende activitei-
ten of investeringen bestaat daarnaast ook het risico op 
identieke belastingen ak omstig van een andere Staat. 
De internationalisering van de economie en de daarmee 
gepaard gaande verhoogde mobiliteit van de belasting-
plichtigen hebben volgens de Organisatie voor Economi-
sche Samenwerking en Ontwikkeling (hierna: OESO) tot 
gevolg dat dit risico van internationale dubbele belasting 
zich ook in de praktijk steeds vaker voordoet.8

2. Volg  ens de OESO is dubbele belasting nadelig 
voor kapitaalinvesteringen, het uitwisselen van goe-
deren en diensten, technologie, de ontwikkeling van 
grensoverschrijdende activiteiten en de mobiliteit van 
personen.9 Ook de Europese Commissie beschouwt 
dubbele belasting als een van de fundamentele hin-
dernissen voor grensoverschrijdende activiteiten en 
investeringen binnen de Europese Unie. Volgens de 

60e anniversaire de la revue, Braine l’Alleud, Juridica, 1957, (125) 127; 
J. Van Houtte, Beginselen van het Belgisch belastingrecht, Gent, Sto-
ry Scientia, 1966, 181; A.A. Verstraeten, «Double (Non-)Taxation 
in VAT and Direct Taxes: Which Tax is Better for Developing Coun-
tries?» in M. Lang et al. (eds.), Value Added Tax and Direct Taxation. 
Similarities and Dif erences, Amsterdam, IBFD, 2009, (369) 373.
6 Art. 31 en 110, tweede lid Grondwet 1831.
7 Art. 110, § 2 Grondwet 1831, zoals gewijzigd door de wijziging aan 
de Grondwet (art. 110) van 29 juli 1980, BS 30 juli 1980 (tweede edi-
tie), p. 8900.
8 Com.OESO, Inleiding, nr. 5.
9 Com.OESO, Inleiding, nr. 1.
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Europese Commissie verstoort dubbele belasting eco-
nomische beslissingen, omdat middelen niet op de 
meest efficiënte plaats of manier worden ingezet.10 De 
Europese Commissie heeft bijgevolg verschillende ini-
tiatieven genomen tegen dubbele belasting.11 Van Ors-
hoven stelt vast dat deze nadelige effecten niet alleen 
bestaan bij internationale dubbele belasting, maar ook 
bij dubbele belasting binnen de Belgische Staat.12 Uit 
onderzoek volgt inderdaad dat parallelle belasting-
bevoegdheden binnen een Staat een negatieve impact 
kunnen hebben op het aantrekken van buitenlandse 
investeerders. Deze investeerders houden namelijk re-
kening met het risico dat onvoldoende coherentie tus-
sen de verschillende overheden kan leiden tot dubbele 
belasting of andere ongewenste gevolgen.13

Dubbele belasting staat ook op gespannen voet met 
ethische normen. Zo stelt Malherbe  dat dubbele belasting 
onrechtvaardig is, omdat op deze manier de draagkracht 
overbelast wordt.14 Volgens Happé strookt het niet met 

10 Communication from the Commission to the Council, the Euro-
pean Parliament and the Economic and Social Committee, Towards 
an Internal Market Without Tax Obstacles, A Strategy for Providing 
Companies with a Consolidated Corporate Tax Base for their EU-
wide Activities, COM(2001)582; Communication from the Commis-
sion to the Council, the European Parliament and the Economic and 
Social Committee, Dividend Taxation of Individuals in the Internal 
Market, COM(2003)810; Communication from the Commission to 
the Council, the European Parliament and the Economic and Social 
Committee, Co-ordinating Member States’ Direct Tax Systems in the 
Internal Market, COM(2006)823; Communication from the Commis-
sion to the European Parliament, the Council and the European Eco-
nomic and Social Committee, Double Taxation in the Single Market, 
COM(2011)712 i nal.
11 Verdrag 90/436/EEG ter afschai  ng van dubbele belasting in ge-
val van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen; Richtlijn 
90/435/EEG van 23 juli 1990 betref ende de gemeenschappelijke i s-
cale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen 
uit verschillende lidstaten; Richtlijn 2003/49/EG van de Raad van 
3 juni 2003 betref ende een gemeenschappelijke belastingregeling in-
zake uitkeringen van interest en royalty’s tussen verbonden onderne-
mingen van verschillende lidstaten; Aanbeveling van de Commissie 
van 15 december 2011 betref ende voorkoming van dubbele belasting 
van nalatenschappen, 2011/856/EU.
12 P. Van Orshoven, «De i scale bevoegdheid van de Vlaamse Ge-
meenschap en het Vlaamse Gewest» in Vlaamse i scaliteit status quaes-
tionis, Brugge, die Keure, 1997, (1) 30.
13 S.G. Kessing, «Federalism, Weak Institutions and the Competi-
tion for Foreign Direct Investment», International Tax Public Finance 
2009, al . 16, 105-123; C. Kotsogiannis, «Federal Tax Competition 
and the Ei  ciency Consequences for Local Taxation of Revenue 
Equalization», International Tax Public Finance 2010, al . 17, 1-4; R. 
Boadway, M. Marchand en M. Vignault, «h e Consequences of 
Overlapping Tax Bases for Redistribution and Public Spending in a 
Federation», Journal of Public Economics 1998, al . 68, 453-478; W.R. 
Johnson, «Income Redistribution in a Federal System», American 
Economic Review 1988, 570-573; R. Boadway en M. Keen, «Ei  ciency 
and the Optimal Direction of Federal-state Transfers», International 
Tax and Public Finance 1996, al . 3, 137-155.
14 Ph. Malherbe, «Taxation de return transfrontalier sur actions» in 
E. Traversa en I. Richelle (eds.), Fiscalité internationale en Belgique, 
Brussel, Larcier, 2013, (131) 132-133.

de rechtvaardigheid dat belastingplichtigen «als het ware 
tweemaal hun fair share [moeten bijdragen]».15

3. De wetgever  heet  daarom verschillende maatrege-
len tegen dubbele belasting ingevoerd. Een aantal voor-
beelden illustreren dat deze maatregelen echter niet altijd 
coherent zijn. Zo verleent de Grondwet aan de federale 
Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies 
en de gemeenten een autonome belastingbevoegdheid 
(art. 170 Gw.).16 Om dubbele belasting te voorkomen, be-
paalt de wetgever dat de gewesten en de gemeenschappen 
in beginsel geen materies kunnen belasten die de federale 
Staat al belast.17 De wetgever heet  voor de provincies 
en de gemeenten echter geen dergelijk algemeen verbod 
van dubbele belasting ingevoerd. Geen enkele bepaling 
verbiedt bijvoorbeeld dat de gemeenten, naast de door 
de Staat ingevoerde registratierechten (Wetboek der Re-
gistratierechten), ook lokale registratierechten zouden 
invoeren. Omgekeerd regelt de wetgever in een aantal 
gevallen zelfs uitdrukkelijk de samenloop van identieke 
belastingen. Zo zijn inkomsten niet alleen onderworpen 
aan de federale personenbelasting, maar ook aan de ge-
westelijke opcentiemen en de aanvullende gemeentebe-
lasting.18

Voorts zijn de voorwaarden waaronder de wetgever 
voorkoming van dubbele belasting verleent, evenmin 
coherent. Zo bepaalt het Wetboek der Successierechten, 
om internationale dubbele belasting te voorkomen, dat 
bij nalatenschappen met buitenlandse onroerende goe-
deren de Belgische successierechten worden verminderd 
met de buitenlandse successierechten op deze onroe-
rende goederen (art.  17 W.Succ.). Deze vermindering is 
alleen van toepassing als de buitenlandse belasting ef-
fectief is verschuldigd en betaald.19 In andere gevallen is 
deze belastingvoorwaarde echter minder streng. Zo be-
paalt het belastingverdrag tussen België en de Verenigde 

15 R. Happé, «Preadvies «Belastingethiek: een kwestie van fair share»» 
in Belastingen en ethiek, Geschrit en voor de Vereniging voor Belasting-
wetenschap, nr. 243, Deventer, Kluwer, 2011, (3) 63.
16 Voorts hebben ook de bovengemeentelijke besturen (art. 170, § 3 
Gw.), de agglomeraties en de federaties van gemeenten (art. 170, § 4 
Gw.) een autonome belastingbevoegdheid. Omdat dit weinig toevoegt 
aan dit onderzoek, blijven deze bevoegdheden verder onbesproken.
17 Art. 1 van de wet van 23 januari 1989 betref ende de in artikel 110, 
§§ 1 en 2 van de Grondwet bedoelde belastingbevoegdheid, BS 24 ja-
nuari 1989, p. 1217, zoals laatst gewijzigd door de wet van 27 maart 
2006 tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen 
als bedoeld in art. 78 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van 
de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewes-
ten, BS 11 april 2006, p. 19.842 (hierna: Wet 23 januari 1989).
18 Art. 1 WIB 1992; art. 5 bijzondere wet van 16 januari 1989 betref-
fende de i nanciering van de gemeenschappen en de gewesten, BS 
17 januari 1989, p. 850, zoals laatst gewijzigd door de bijzondere wet 
van 6 januari 2014 tot hervorming van de i nanciering van de gemeen-
schappen en de gewesten, tot uitbreiding van de i scale autonomie van 
de gewesten en tot i nanciering van de nieuwe bevoegdheden, BS 
31 januari 2014 (hierna: Bijzondere Financieringswet); art. 465 WIB 
1994.
19 Besl. 8 augustus 1974, Rep.RJ, S 17/08.01.
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Arabische Emiraten (hierna: VAE), om internationale 
dubbele belasting te voorkomen, een vrijstelling voor de 
winsten van een Belgische vennootschap die toereken-
baar zijn aan een in de VAE gevestigde vaste inrichting. 
De vrijstelling is volgens het verdrag van toepassing als 
deze winsten in de VAE «zijn belast».20 Hoewel de VAE 
uitdrukkelijk afzien van de inning van de belasting, is 
deze vrijstelling volgens de Belgische administratie toch 
van toepassing conform het adagium «vrijstelling geldt 
als belasting».21 Deze interpretatie leidt tot dubbele niet-
belasting: de inkomsten worden in de VAE niet ef ectief 
belast en worden in België vrijgesteld.

4. De opzet van het onder  zoek is de coherentie in de 
maatregelen tegen dubbele belasting te verhogen. In de 
Belgische rechtsorde brengen de algemene rechtsbeginse-
len meer coherentie tot stand (infra, nr.  8). Dubbele be-
lasting wordt daarom vanuit deze invalshoek onderzocht. 
Dit leidt naar het ne bis in idem-beginsel (niet twee keer 
hetzelfde). De erkenning van het ne bis in idem-beginsel 
als algemeen rechtsbeginsel in het belastingrecht zou de 
maatregelen tegen dubbele belasting sturen in de richting 
van meer coherentie. Terwijl het ne bis in idem-beginsel 
in het strafrecht algemeen wordt erkend als algemeen 
rechtsbeginsel,22 is in het belastingrecht in de huidige 
stand van het recht het statuut van het ne bis in idem-

beginsel onzeker. Er bestaan over dit beginsel uiteen-
lopende opvattingen, zowel in de rechtspraak als in de 
rechtsleer.

Zo verwierp het Hof van Cassatie in een arrest van 
13  december 1915 de voorziening tegen een arrest van 
het Hof van Beroep te Gent, dat een belasting buiten toe-
passing had gelaten wegens strijdigheid met het ne bis in 

idem-beginsel.23 In zijn overwegingen bevestigde het Hof  

20 Art. 23, § 2, a) van de overeenkomst tussen het Koninkrijk België 
en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele 
belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake 
belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te 
Washington op 30 september 1996, instemmingswet van 2 augustus 
2002, BS 24 december 2003.
21 Circulaire AFZ nr. 14/2009 van 05 oktober 2009.
22 Arbitragehof 29 maart 2001, nr. 43/2001; Arbitragehof 20  februari 
2002, nr. 38/2002; Arbitragehof 26 juni 2002, nr. 108/2002; GwH 19 de-
cember 2013, nr. 181/2013, overweging B.3.2.; Cass. 22 februari 1971, 
Arr.Cass. 1971, 599; Cass. 5 juni 1985, Arr.Cass. 1984-85, nr. 603; Cass. 
7  september 1988, Arr.Cass. 1988-89, 19; Cass. 5  mei 1992, Arr.Cass. 
1991-92, 837; Cass. 27 november 2007, Arr.Cass. 2007, nr. 583; Cass. 
25 maart 2014, Arr.Cass. 2014, 866; I. Verougstraete, J.F. Leclercq, 
A. Bossuyt en Th. Werquin, Jaarverslag van het Hof van Cassatie van 
België 2002-2003, 116, www.cassonline.be/uploads/59/cass2002nl.pdf.; 
T. Vander Beken, G. Vermeulen en T. Ongena, «Concurrent National 
and International Criminal Law Jurisdiction and the Principle «Ne Bis 
In Idem», Revue internationale de droit pénal 2002, 811; C. Van den 
Wyngaert en G. Stessens, «h e International Non Bis In Idem Princi-
ple: Resolving Some of the Unanswered Questions», International and 
Comparative Law Quarterly 1999, (779) 789.
23 Cass. 13 december 1915, Pas. 1915-16, I, 212. In dezelfde zin: Cass. 
24 juni 1926, Pas. 1927, I, 24, conclusie advocaat-generaal Terlinden; 
Cass. 17 februari 1953, Arr.Verbr. 1953, 420; Cass. 26 september 1961, 
Pas. 1962, I, 114; Cass. 24  januari 1967, Arr.Cass. 1967, 633; Cass. 

het statuut van het ne bis in idem-beginsel als algemeen 
rechtsbeginsel. In een arrest van 30 november 1950 over-
woog het Hof echter dat het ne bis in idem-beginsel geen 
algemeen rechtsbeginsel was.24 Ook de Raad van State er-
kende in een aantal oudere en recentere arresten het ne 

bis in idem-beginsel als algemeen rechtsbeginsel,25 terwijl 
de Raad van State dit beginsel in een arrest van 6 januari 
1977 de waarde van een rechtsspreuk gaf.26

In de rechtsleer staat aan het ene uiterste Tiberghien, 
die ook schrijt  dat het ne bis in idem-beginsel in het be-
lastingrecht slechts een rechtsspreuk is: «Die spreuk is 
derhalve te vergelijken met de idealen van billijkheid en 
logica die de belastingwetgever eveneens voor de geest 
zweven maar die niet mogen gebruikt worden om de 
wet te interpreteren».27 Aan het andere uiterste betoogt 
daarentegen Harmel, die het ne bis in idem-beginsel 
diepgaand heet  onderzocht in de registratierechten, dat 
«Il n’est pas nécessaire de s’attacher ici à la justii cation 
rationnelle d’un principe qui se défend lui-même». Hij 
schrijt  verder: «C’est, en ef et, une maxime de moralité 
évidente par elle-même, que quiconque s’est libéré de sa 
dette ne peut plus être inquiété en raison de cette obli-
gation. Aussi ne s’étonnera-t-on pas de la trouver déjà 
formulée dans cette regula de Gaius: «Bona i des non 
patitur ut bis idem exigatur»». Dit beginsel geldt volgens 
Harmel in alle rechtstakken: «On vient de voir quelques 
exemples, que cette règle, énoncée sous une forme si el-
liptique, domine chaque matière du droit: le débiteur 
qui s’est libéré l’invoque contre son créancier, le plaideur 
contre son adversaire insatisfait, l’inculpé contre ses 
juges; le contribuable, eni n, l’oppose à l’Administration 
i scale».28

5. De zoektocht naar meer coherentie in de maatrege-
len tegen dubbele belasting en het onzekere statuut van 
het ne bis in idem-beginsel in het belastingrecht leiden 
naar twee centrale onderzoeksvragen. Is het ne bis in 

idem-beginsel een algemeen rechtsbeginsel in het belas-
tingrecht? Hoe werkt dit beginsel?

16 oktober 1997, Arr.Cass. 1997, nr. 411; Cass. 12 november 2009, Arr.
Cass. 2009, nr. 656.
24 Cass. 30  november 1950, Arr.Verbr., 1951, 149. In dezelfde zin: 
Cass. 21  november 1997, Arr.Cass. 1997, nr.  478 (weergave); Cass. 
12  juni 2009, Arr.Cass. 2009, nr.  401; Cass. 10  juni 2010, Arr.Cass. 
2010, nr. 414.
25 RvS 12  mei 1960, nr.  7842, Arr.RvS 1960, 463; RvS 5  mei 1992, 
nr. 39.320, Arr.RvS 1992, 18; RvS 12 januari 2010, nr. 199.454.
26 RvS 6 januari 1977, nr. 18.030, Arr.RvS 1977, 24.
27 Tegelijk begrijpt Tiberghien niet waarom het ne bis in idem-begin-
sel in het belastingrecht niet wordt erkend, terwijl dat in het strafrecht 
wel het geval is (supra, nr. 4) (A. Tiberghien, Inleiding tot het Belgisch 
i scaal recht, Antwerpen, Kluwer, 1986, nrs. 105-106).
28 P. Harmel, Le principe non bis in idem et les droits d’enregistrement, 
Brussel, Bruylant, 1942, 2.
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B. Rechtstheoretische kader

1° Ronald Dworkin

6. Voor het onderzoek wordt de rechtstheorie van 
Dworkin gekozen als uitga    ngspunt  voor het rechtstheo-
retische kader.29 Volgens deze auteur staat coherentie in 
de rechtsorde namelijk centraal.30 Hij ziet de rechtsorde 
als een coherent geheel van algemene rechtsbeginselen 
(«principles») en rechtsregels (coherentietheorie). Deze 
coherentietheorie sluit aan bij de opzet van het onder-
zoek (supra, nr. 4).

De algemene rechtsbeginselen volgen uit de vereis-
ten van rechtvaardigheid, billijkheid of andere morele 
waarden: «I call a «principle» a standard that is to be 
observed, not because it will advance or secure an eco-
nomic, political, or social situation deemed desirable, but 
because it is a requirement of justice or fairness or some 
other dimension of morality».31 De algemene rechtsbe-
ginselen geven, in tegenstelling tot de rechtsregels, geen 
pasklaar antwoord, maar wijzen in een bepaalde richting: 
«But this is not the way the sample principles in the quo-
tations operate. Even those which look most like rules do 
not set out legal consequences that follow automatically 
when the conditions provided are met. We say that our 
law respects the principle that no man may proi t from 
his own wrong, but we do not mean that the law never 
permits a man to proi t from wrongs he commits».32

De algemene rechtsbeginselen zijn onderling coherent 
en beïnvloeden elkaar. De onder linge coherentie van de 
algemene rechtsbeginselen impliceert een aantal alge-
mene rechtsbeginselen die in eenzelfde richting wijzen.33 
Binnen deze groep van algemene rechtsbeginselen maakt 

29 In de rechtsleer zijn de opvattingen over de rechtstheorie van Dwor-
kin genuanceerd (bv. L. Wintgens, «De rechtsi losoi e van Ronald 
Dworkin. Een kritische analyse», RW 1990-91, 897-905). Niettemin 
werden in Nederland door Gribnau, Happé en Pauwels verschillende 
algemene rechtsbeginselen aan de hand van deze rechtstheorie diep-
gaand onderzocht (J.L.M. Gribnau, Rechtsbetrekking en rechtsbegin-
selen in het belastingrecht. Rechtstheoretische beschouwingen over na-
vordering, toezegging en i scale vaststellingsovereenkomst, Rotterdam, 
Sanders Instituut, 1998, 451 p.; R.H. Happé, Drie beginselen van i scale 
rechtsbescherming. Over de weging van legaliteitsbeginsel, gelijkheidsbe-
ginsel en vertrouwensbeginsel in het belastingrecht, Deventer, Kluwer, 
1996, 445 p.; M. Pauwels, Terugwerkende kracht van belastingwetge-
ving: gewikt en gewogen. Een rechtstheoretisch en positiefrechtelijk on-
derzoek naar een methode voor vorming van wettelijk overgangsrecht in 
het belastingrecht, Proefschrit  ter verkrijging van de graad van doctor 
aan de Universiteit van Tilburg, 18 september 2009, 537 p.). De keuze 
voor de rechtstheorie van Dworkin wordt nader toegelicht in onder-
deel I.B.2°.
30 In Law’s Empire gebruikt Dworkin het begrip «integrity». Dit begrip 
wordt in dit onderzoek vertaald als «coherentie». 
31 R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge, Harvard Univer-
sity Press, 1977, 22.
32 R. Dworkin, o.c., 25.
33 M. Van Hoecke, «De algemene rechtsbeginselen als rechtsbron: 
een inleiding» in M. Van Hoecke (ed.), Algemene rechtsbeginselen, 
Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1991, (2) 20.

Van Hoecke een onderscheid tussen doelbeginselen en 
middelbeginselen. Hij betoogt dat doelbeginselen een 
bepaald doel formuleren «dat op zich geldt en geen mid-
del is voor een nog hoger doel». Zo is het gelijkheidsbe-
ginsel een doelbeginsel. Een middelbeginsel formuleert 
volgens hem een belangrijk principe dat «evenwel her-
leid kan worden tot een meer algemeen beginsel, dat het 
doel vormt in functie waarvan het middelenbeginsel een 
middel vormt. Het beginsel dat niemand rechter en par-
tij kan zijn in dezelfde zaak is aldus één van de middelen 
ter bescherming van het recht van verdediging, dat een 
doelbeginsel is. Hetzelfde geldt voor het verbod om uit-
spraak te doen over niet-gevorderde zaken».34 Middelbe-
ginselen kunnen dus worden afgeleid van meer abstracte 
doelbeginselen. Het middelbeginsel wijst dan in dezelfde 
richting als het doelbeginsel en helpt het doelbeginsel te 
verwezenlijken.35 Een middelbeginsel staat ten dienste 
van een of meer doelbeginselen. Verder zal betoogd wor-
den dat het ne bis in idem-beginsel een middelbeginsel is 
(infra, nr. 16).

De algemene rechtsbeginselen vormen een coherente 
«achtergrond» voor de rechtsregels. Zo betoogt ook Van 
Hoecke dat «de rechtsregelen maximaal inpasbaar [moe-
ten] zijn in de meer fundamentele rechtsbeginselen die 
een bepaalde rechtsi guur, een bepaalde rechtstak of het 
hele rechtssysteem schragen».36 Wat betekent deze in-
pasbaarheid? Er bestaat een wisselwerking tussen de al-
gemene rechtsbeginselen en de rechtsregels. Aan de ene 
kant zijn de rechtsregels een concretisering van een of 
meer algemene rechtsbeginselen. Aan de andere kant ver-
klaren de algemene rechtsbeginselen de concrete rechts-
regels. De algemene rechtsbeginselen verklaren waarom 
de wetgever een rechtsregel invoerde. Dworkin verduide-
lijkt als volgt: «we might then ask what set of principles 
taken together would be necessary to justify the adoption 
of the explicit rules of law and institutional rules we had 
listed».37 In de rechtsleer wordt toegelicht dat de rechts-
regels aldus zijn ingebed in een coherent geheel dat zich 
op een meer abstract niveau bevindt, in de vorm van al-
gemene rechtsbeginselen. De rechtsregels zijn bijgevolg 
ook onderling coherent, omdat ze in de algemene rechts-
beginselen een gemeenschappelijke verklaring vinden.38

7. Volgens de coherentietheorie van Dworkin bieden de 
algemene rechtsbeginselen zowel aan de wetgev  er als aan 

34 M. Van Hoecke, o.c., in M. Van Hoecke (ed.), Algemene rechtsbe-
ginselen, 22.
35 M. Van Hoecke, ibid.
36 M. Van Hoecke, o.c., in M. Van Hoecke (ed.), Algemene rechtsbe-
ginselen, 20.
37 R. Dworkin, o.c., 66. 
38 J.L.M. Gribnau, «Not Argued from But Prayed To. Who’s Afraid 
of Legal Principles?», eJournal of Tax Research 2014, (185) 189; R.J.N. 
Schlössels, «Dimensies van rechtsbeginselen» in R.J.N. Schlössels, 
A.J. Bok, H.J.A.M. van Geest en S. Hillegers (eds.), In beginsel. Over 
aard, inhoud en samenhang van rechtsbeginselen in het bestuursrecht, 
Deventer, Kluwer, 2004, (13) 23.
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de rechter een leidraad voor een coherente rechtsorde: 
«We have two principles of political integrity: a legislative 
principle, which asks lawmakers to try to make the total 
set of laws morally coherent, and an adjudicative princi-
ple, which instructs that the law be seen as coherent in 
that way, so far as possible».39

2° Overgang naar de Belgische rechtsorde

8. De coherentietheorie van Dworkin vindt met de Bel-
gische rechtsorde een eerste aanknoping bij het sta  tuut 
van de algemene rechtsbeginselen.40 Het Hof van Cassa-
tie heet  deze aanknoping impliciet bevestigd in zijn jaar-
verslag 2002-2003. Volgens het Hof brengen de algemene 
rechtsbeginselen in de Belgische rechtsorde namelijk co-
herentie tot stand. De algemene rechtsbeginselen maken 
het immers mogelijk: «het stilzwijgen, de duisternis en de 
onvolledigheid van de wet aan te vullen. De erkenning en 
de toepassing van de algemene rechtsbeginselen draagt 
er aldus toe bij dat het recht op een soepeler wijze wordt 
toegepast, met meer aandacht voor de geest dan voor de 
letter van de wet, en dat een grotere samenhang tussen de 
diverse rechtstakken of in het recht in het algemeen kan 
tot stand komen».41 Het Hof van Cassatie heet  de alge-
mene rechtsbeginselen dan ook als rechtsbron erkend.42 
Ook de Belgische rechtsleer erkent dat de algemene 
rechtsbeginselen een onderdeel zijn van de rechtsorde.43

Dworkin omschrijt  de algemene rechtsbeginselen 
(«principles») als «a standard that is to be observed, not 
because it will advance or secure an economic, political 
or social situation deemed desirable, but because it is a 
requirement of justice or fairness or some other dimen-
sion of morality».44 Stemmen de «principles» zoals be-
schreven door Dworkin overeen met de algemene rechts-
beginselen die door het Hof van Cassatie als rechtsbron 

39 R. Dworkin, Law’s Empire, Cambridge, Harvard University Press, 
1986, 176.
40 L. Wintgens, o.c., RW 1990-91, 897.
41 I. Verougstraete, J.F. Leclercq, A. Bossuyt en Th. Werquin, o.c., 
143, www.cassonline.be/uploads/59/cass2002nl.pdf.
42 Cass. 10 januari 1867, Pas. 1867, I, 117, conclusie advocaat-gene-
raal Leclercq; Cass. 24  juni 2010, Arr.Cass. 2010, nr.  453. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat voor het Hof van Cassatie alleen een 
schending van een algemeen rechtsbeginsel kan worden aangevoerd 
(art. 608 Ger.W.), als dit beginsel niet in een wettekst werd vastgesteld. 
Indien een wettekst voorhanden is die het algemeen rechts beginsel 
vaststelt, dient ook de schending van de desbetref ende wettekst te 
worden aangevoerd en volstaat het niet het algemeen rechts beginsel 
in te roepen (I. Verougstraete, J.F. Leclercq, A. Bossuyt en Th. 
Werquin, o.c., 131, www.cassonline.be/uploads/59/cass2002nl.pdf.).
43 W.J. Ganshof van der Meersch, «Propos sur le texte de la loi et 
les principes généraux du droit», JT 1970, 557-573 en 581-596; M. Van 
Hoecke, o.c., in M. Van Hoecke (ed.), Algemene rechtsbeginselen, 
2-28; J. Velaers, «Les principes généraux du droit à «valeur consti-
tutionnelle»: des incontournables de notre ordre constitutionnel» in 
I. Hachez et al. (eds.), Les sources du droit revisitées, deel 1, Brussel, 
FUSL, 2012, 530-581.
44 R. Dworkin, o.c., 22.

worden erkend? Deze overeenstemming blijkt inderdaad 
uit de omschrijving die Dumon geet  aan de algemene 
rechtsbeginselen: «Met die term worden bedoeld formele 
bronnen van het recht die rechtsregels vormen welke niet 
in geschreven teksten of in bijzondere teksten zijn neer-
gelegd. (...). Ongeschreven regels zijn de beginselen die 
het moreel en institutioneel geraamte vormen waarop 
de maatschappelijke organisatie berust. Dergelijke regels 
moeten worden nageleefd door de verordenende en door 
de bestuurlijke overheid, door de rechter en soms zelfs 
door de wetgevende macht, wanneer zij een grondwet-
telijke waarde hebben. Vaak zijn zij een uitvloeisel van 
onze beschaving (...)».45

Zowel in de rechtstheorie van Dworkin als in de in de 
Belgische rechtsorde toegepaste theorie over algemene 
rechtsbeginselen gaat het dus om beginselen die hun 
grondslag vinden in fundamentele of morele beginselen. 
Gribnau merkt hierbij evenwel terecht op dat algemene 
rechtsbeginselen toch moeten worden onderscheiden 
van deze morele beginselen.46 Opdat morele beginselen 
erkend kunnen worden als algemene rechtsbeginselen, 
moeten ze inderdaad eerst in de rechtsorde zijn opge-
nomen. Ook in de coherentietheorie van Dworkin zijn 
morele beginselen niet automatisch «principles». Volgens 
Dworkin moeten de «principles» immers gevonden wor-
den in de rechtsorde zelf, als verklaring voor de rechts-
regels: «a principle is a principle of law if it i gures in the 
soundest theory of law that can be provided as a justii ca-
tion for the explicit substantive and institutional rules of 
the jurisdiction in question».47

Voorts sluit ook de werking van de algemene rechtsbe-
ginselen in de Belgische rechtsorde aan bij de coherentie-
theorie van   Dworkin. Volgens de coherentietheorie heb-
ben de algemene rechtsbeginselen twee functies: richt-
snoer voor de wetgever en leidraad voor de rechter (su-

pra, nr. 7). Ook in de Belgische rechtsorde beschrijt  Ver-
ougstraete deze twee functies: «fonction d’inspiration du 
législateur et d’orientation du droit positif, correction du 
droit positif lorsque son application purement mécanique 
heurterait le sens de la justice, comblement des lacunes et 
résolution des antinomies ou limitation des pouvoirs de 
l’administration. (...). Le principe général de droit aide à 
interpréter le droit puisqu’il est censé avoir inspiré le lé-
gislateur; il a surtout une fonction supplétive pour rendre 
au droit sa cohérence; il a i nalement une fonction correc-
trice surtout à l’égard de l’administration».48

45 F. Dumon, «Artikel 95 G.W.» in Comm.Ger., 37-38. 
46 Zie ook: J.L.M. Gribnau, o.c., in Geschrit en van de Vereniging voor 
Belastingwetenschap, nr. 243, p. 97.
47 R. Dworkin, o.c., 1977, 66.
48 I. Verougstraete, L’application des principes généraux du droit 
communautaire par le juge belge, rapport établi en vue du colloque 
organisé par la Cour de cassation de France les 4 et 5 décembre 2000, 
http://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_activites_
formation_4/2000_2038/generaux_droit_9449.html.
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9. De coherentietheorie van Dworkin vindt met de 
Belgische rechtsorde een tweede aanknoping bij de in-
terpretatiemethoden.49 In België wordt een  onderscheid 
gemaakt tussen de tekstuele (en grammaticale) interpre-
tatiemethode, de systematische (en logische) interpreta-
tiemethode en de wets- of rechtsteleologische (of histori-
sche) interpretatiemethode.50 In i scalibus beïnvloedt het 
i scaal legaliteitsbeginsel (infra, nr.  18) het relatieve be-
lang van de interpretatiemethoden. Het Hof van Cassa-
tie leidt uit dit beginsel af dat de belastingwet strikt moet 
worden geïnterpreteerd.51 Volgens Tiberghien betekent 
dit dat de belastingwet «juist, niet extensiever dan de 
tekst toelaat, niet restrictiever dan hetgeen hij werkelijk 
zegt», moet worden geïnterpreteerd.52 Wegens dit vereiste 
van strikte interpretatie wordt veel belang gehecht aan de 
tekstuele (en grammaticale) interpretatiemethode.

Volgens de tekstuele (en grammaticale) interpretatieme-
thode wordt in eerste instantie gezocht naar de juiste beteke-
nis aan de hand van de woorden zelf van de wettekst.53 Hier-
toe wordt gekeken naar de gewone en gebruikelijke betekenis 
van deze woorden, behoudens indien een afwijkende juridi-
sche dei nitie werd bepaald.54 Bij een duidelijke betekenis is 
geen verdere interpretatie nodig. Het adagium interpretatio 

legis cessat in claris verwoordt dit interpretatieprincipe.55 Van 
Hoecke schrijt  echter dat «een wettekst geen betekenis [op] 
zichzelf (…) heet , doch een betekenis krijgt door een situe-
ring van deze tekst binnen een bepaalde context».56 Ook in 

i scalibus worden de twee andere interpretatiemethoden, 
die allebei meer aandacht besteden aan de coherentie in het 
recht en op deze manier aansluiten bij de coherentietheorie 
van Dworkin, gebruikt. Werdefroy betoogt inderdaad «het is 

49 H. Dumon en C. Horevoets, «L’interprétation des textes constitu-
tionnels» in M. Verdussen en N. Bonbled (eds.), Les droits constitu-
tionnels en Belgique, I, Brussel, Bruylant, 2011, (147) 243; A.C. Ras-
son, «Le principe du «vivre ensemble» belge: une épopée constitu-
tionnelle. Rél exions autour de la loyauté fédérale et de son intégration 
dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle», CDPK 2012, (25) 
39-40; L. Wintgens, o.c., RW 1990-91, 905.
50 F. Ost en M. van de Kerckhove, Entre la lettre et l’esprit. Les di-
rectives d’interprétation en droit, Brussel, Bruylant, 1989, 38; J. Vande 
Lanotte en G. Goedertier, Handboek Belgisch publiekrecht, Brugge, 
die Keure, 2013, 156; M. Van Hoecke, De interpretatievrijheid van de 
rechter, Antwerpen, Kluwer, 1979, 75.
51 Cass. 14 januari 1935, Pas. 1935, I 105, conclusie advocaat-generaal 
Gésché; Cass. 9  juni 1947, Arr.Verbr. 1947, 193; Cass. 16 mei 1975, 
Arr.Cass. 1975, 1000; Cass. 10 november 1997, Arr.Cass. 1997, nr. 464. 
Zie ook: Brussel 4 juni 2003, FJF 2003, 967; Gent 5 september 2006, 
FJF 2007, 434.
52 A. Tiberghien, o.c., 49.
53 M. Van Hoecke, o.c., 76.
54 Cass. 6 mei 1958, Arr.Verbr. 1958, 705; X. Dieux, «L’application de 
la loi par référence à ses objectifs. Esquisses de la raison i naliste en 
droit privé», JT 1991, (201) 203; A. Tiberghien, o.c., 43-44.
55 A. Tiberghien, o.c., 42-51; M. Van de Kerckhove, «La doctrine 
du sens clair des textes et la jurisprudence de la Cour de cassation 
de Belgique» in L’interprétation en droit – approche pluridisciplinaire, 
Brussel, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 
(13) 13; M. Van Hoecke, o.c., 76.
56 M. Van Hoecke, o.c., 78.

echter verkeerd te beweren dat in belastingzaken een formele 
wettekst steeds de bovenhand moet hebben op de duidelijke 
wil van de wetgever. De wet krijgt slechts levende betekenis 
door de werkelijke bedoelingen van de wetgever».57

Bij de systematische (en logische) interpretatiemethode 
wordt de wettekst in zijn context gelezen.58 Er wordt dan 
rekening gehouden met de plaats van de wettekst in de 
structuur van de wetgeving. Voorts wordt er ook reke-
ning mee gehouden dat de wet een coherent geheel vormt 
met andere wetgeving. Dit brengt een aantal logische 
regels met zich mee, zoals de regel dat een lagere norm 
wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met een hoge-
re norm, de regel dat uitzonderingen strikt moeten wor-
den geïnterpreteerd, de interpretatieregels gebaseerd op 
een a fortiori-redenering, een a contrario-redenering of 
een analogieredenering.59 Twee normen van hetzelfde ni-
veau worden ook coherent met elkaar geïnterpreteerd.60 

In de rechtsleer wordt voorts een onderscheid gemaakt 
tussen de wetsteleologische (of wetshistorische) interpreta-
tiemethode en de rechtsteleologische (of rechtshistorische) 
interpretatiemethode.61 De wetsteleologische interpretatie-
methode zoekt naar de doelstelling van de wetgever op het 
ogenblik dat hij de wet invoerde. Deze doelstelling wordt 
doorgaans gevonden in de parlementaire voorbereidings-
stukken of in de historische context van de wet.62 De recht-
steleologische interpretatiemethode zoekt eveneens naar de 
doelstelling van de wetgever. De zoektocht is hier echter niet 
beperkt tot de historische doelstelling van de wetgever, maar 
is te situeren in een ruimer kader. Van Hoecke omschrijt  
deze methode als volgt: «De rechtsteleologische interpretatie 
situeert de wettekst niet tegen de achtergrond van de con-
crete (tijdsgebonden) bedoeling van de wetgever ten aanzien 
van een bepaalde wet of een deel ervan, maar, op een meer 
abstract niveau, tegen de achtergrond van de doeleinden, 
principes die aan het hele rechtssysteem of aan een onderdeel 
ervan ten grondslag liggen».63

Terwijl de rechtsleer hierover uiteenlopende standpun-
ten inneemt,64 past het Hof van Cassatie ondanks het i s-

57 F. Werdefroy, Registratierechten 2012-2013, Mechelen, Kluwer, 
2013, nr. 68.
58 I. Claeys Boúúaert, «De interpretatie van de i scale wet», T.Not. 
1961, (133) 147-149; A. Tiberghien, o.c., 47-48; M. Van Hoecke, o.c., 
143 en 146.
59 M. Van Hoecke, o.c., 163.
60 J. Vande Lanotte en G. Goedertier, o.c., nr. 274.
61 I. Claeys Boúúaert, o.c., T.Not. 1961, 149-151; A. Tiberghien, 
o.c., 51-53.
62 J. de Lame, «L’importance des travaux parlementaires», RGF 2010, 
al . 4, 1; X. Dieux, «L’application de la loi par référence à ses objectifs. 
Esquisses de la raison i naliste en droit privé», JT 1991, (201) 202; A. Ti-
berghien, o.c., 51; M. Van Hoecke, o.c., 197 en 228, 234 en 301-305.
63 M. Van Hoecke, o.c., in M. Van Hoecke (ed.), Algemene rechtsbe-
ginselen, 18. In dezelfde zin: X. Dieux, o.c., JT 1991, 203.
64 Wegens het i scaal legaliteitsbeginsel legt Tiberghien in i scalibus de 
klemtoon op de tekstuele interpretatiemethode (A. Tiberghien, o.c., 
nrs. 62 e.v.), terwijl volgens Van Crombrugge de voorkeur lijkt te moe-
ten uitgaan naar systematische interpretatie, «waarbij de wet wezen-
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caal legaliteitsbeginsel ook bij de interpretatie van belas-
tingwetten binnen bepaalde grenzen de systematische,65 
de wetsteleologische66 en de rechtsteleologische interpre-
tatiemethoden67 toe.

10  . De rechtstheorie van Dworkin sluit vooral aan bij de 
systematische en de rechtsteleologische interpretatieme-
thoden. Voor zover de theorie van Dworkin coherentie on-
derstelt tussen de rechtsregels onderling, wordt aansluiting 
gevonden bij de systematische interpretatiemethode. De 
rechtsteleologische interpretatiemethode doet denken aan 
het evolutief aspect van de coherentietheorie van Dworkin. 
Coherentie betekent volgens hem namelijk niet hetzelfde 
als voortdurende consistentie met de historische opvattin-
gen. De coherentie van de rechtsorde evolueert echter sa-
men met de fundamentele beginselen en de maatschappij.68 
Dworkin gebruikt daarbij het beeld van een kettingroman 
(«chain novel»).69 De historische wetgever begint het verhaal; 
vervolgens krijgt de kettingroman een vervolg tegen de ach-
tergrond van de rechtsorde in haar geheel. De rechtsteleo-
logische interpretatiemethode maakt op deze manier ook 
een brug naar de algemene rechtsbeginselen. De algemene 
rechtsbeginselen tonen de fundamentele beginselen van de 
rechtsorde (en de evolutie daarvan) en bieden richtsnoeren 
aan de rechter voor het vervolg van de roman. Op deze ma-
nier legitimeren de algemene rechtsbeginselen ook de recht-
steleologische interpretatiemethode. Deze methode is dan 
immers gebaseerd op de fundamentele beginselen van de 
rechtsorde zelf.

II. Grondslagen van het ne bis in idem-beginsel

A. Ne bis in idem-beginsel als veralgemening van de 

herhaalde concretisering ervan door de wetgever

11  . De hoofdstelling van het onderzoek luidt dat het ne 

bis in idem-beginsel een algemeen rechtsbeginsel in het be-
lastingrecht is. Om deze stelling te onderbouwen, wordt het 
ne bis in idem-beginsel in de eerste plaats via inductie uit de 
rechtsorde afgeleid. Uit de coherentietheorie van Dworkin 
volgt inderdaad dat rechtsregels een verklaring vinden in al-
gemene rechtsbeginselen (supra, nr. 6). Door de veralgeme-
ning van de herhaalde concretisering van een beginsel in de 
rechtsregels kan bijgevolg een algemeen rechtsbeginsel wor-

lijk wordt beschouwd als deel uitmakend van een ruimer en coherent 
systeem» (S. Van Crombrugge, «Fraus legis of wetsontduiking in het 
Belgisch i scaal recht anno 2012», TRV 2012, (537) 550).
65 Cass. 15 februari 1980, Arr.Cass. 1979-80, 719.
66 Cass. 3 december 1982, Arr.Cass. 1982-83, nr. 207, conclusie procu-
reur-generaal E. Krings, AFT 1983, 27, noot L. Hinnekens.
67 Cass. 22 november 2001, Arr.Cass. 2001, nr. 639; Cass. 15 juni 1956, 
Arr.Verbr. 1956, 870.
68 R. Dworkin, Law’s Empire, 219-221 en 227.
69 R. Dworkin, Law’s Empire, 338.

den geïnduceerd.70 Ook in de Belgische rechtsleer beschrijt  
Ganshof van der Meersch de wisselwerking tussen de alge-
mene rechtsbeginselen en de rechtsregels als een proces van 
deductie en inductie: «Le législateur déduit, implicitement 
ou expressément, des principes généraux du droit, des ap-
plications. Mais, d’autre part, on observe que le juge induit 
le principe général des applications que la loi en a faites, 
pour lui reconnaître le caractère d’une source autonome de 
droit».71 Zowel het Hof van Cassatie als het Grondwettelijk 
Hof hebben deze inductietechniek al toegepast om algeme-
ne rechtsbeginselen uit de Belgische rechtsorde af te leiden.72

12. Uit het ond erzoek volgt dat het ne bis in idem-beginsel 
herhaaldelijk door de wetgever werd geconcretiseerd. Om-
gekeerd vormt het ne bis in idem-beginsel een verklaring 
voor verschillende rechtsregels en legt dit beginsel op deze 
manier de coherentie tussen deze rechtsregels bloot. Daar-
bij wordt een evolutie vastgesteld (supra, nr. 10). Terwijl de 
wetgever het ne bis in idem-beginsel vóór de Eerste We-
reldoorlog vooral concretiseerde bij de registratierechten,73 
kreeg dit beginsel nadien in het belastingrecht een steeds 
ruimere toepassing. De toenemende belastingdruk verklaart 
deze evolutie. Naarmate de belastingdruk toenam, wogen 
de nadelige i nanciële gevolgen van dubbele belasting voor 
de belastingplichtige namelijk zwaarder (supra, nr. 1). Uit de 
parlementaire voorbereidingsstukken van een aantal funda-
mentele belastinghervormingen blijkt expliciet of impliciet 
dat het ne bis in idem-beginsel mee aan de basis lag van deze 
hervormingen of minstens de belastingregels mee vorm 
heet  gegeven.74 Zo wilde de wetgever met de invoering van 
de enkelvoudige inkomstenbelasting in 1962 de inkomsten 
voortaan onderwerpen aan één globale belasting.75

Naarmate de belastingdruk steeg, paste de wetgever het 
ne bis in idem-beginsel ook meer toe bij de samenloop van 
identieke belastingen ak omstig van verschillende Belgische 
overheden. Zo bepaalt de wetgever bij belastingen die pas na 
de Eerste Wereldoorlog werden ingevoerd, doorgaans een 

70 R. Dworkin, Law’s Empire, 285.
71 W.J. Ganshof van der Meersch, o.c., JT 1970, 568.
72 Bv. Arbitragehof 25 februari 1988, nr. 47, overweging 6.B.5.; Cass. 
6 april 1960, Arr.Verbr. 1960, 722 en 724, Pas. 1960, I, 927, conclusie 
advocaat-generaal P. Mahaux.
73 Verslag aan de Koning bij het KB nr. 64 van 30 november 1939, BS 
1 december 1939, p. 8006.
74 Memorie van toelichting bij het ontwerp van wet houdende vesti-
ging eener belasting op het globaal inkomen, Parl.St. Kamer 1918-19, 
nr. 320, p. 27; Verslag aan de Koning bij KB nr. 203 houdende wijzigin-
gen aan de wetgeving op het stuk van inkomstenbelastingen en met de 
rechtstreekse belastingen gelijkgestelde belastingen, BS 29 september 
1935, p. 6165; Verslag over het wetsontwerp houdende invoering van 
nieuwe i nanciële middelen, Parl.St. Kamer 1920-21, nr.  500, p.  27; 
Memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende exceptio-
nele en interpretatieve maatregelen inzake directe belastingen, Parl.
St. Kamer 1948-49, nr.  323, p.  3-4; Memorie van toelichting bij het 
wetsontwerp houdende hervorming van de inkomstenbelasting, Parl.
St. Kamer 1961-62, nr. 264/1, 80.
75 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende hervor-
ming van de inkomstenbelasting, Parl.St. Kamer 1961-62, nr. 264/1, 
p. 4.
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verbod voor de provincies en de gemeenten om een iden-
tieke materie te belasten.76 De wetgever bepaalt sinds 1989 
ook meer algemeen dat de gewesten en de gemeenschappen 
in beginsel geen materies kunnen belasten die de federale 
Staat al belast (supra, nr. 3).77 Sinds de vierde staatshervor-
ming bepaalt de wetgever dat de federale Staat en de gemeen-
schappen de materies water en afval niet mogen belasten.78 
Water en afval behoren tot de materiële bevoegdheden van 
de gewesten.79 Ten slotte gaven ook de grondwetgever en de 
bijzondere wetgever bij de opeenvolgende staatshervormin-
gen aan het ne bis in idem-beginsel in het belastingrecht een 
steeds zwaarder gewicht.80 Sinds de zesde staathervorming 
wordt het ne bis in idem-beginsel zelfs naast een aantal al-
gemene rechtsbeginselen met grondwettelijke waarde, zoals 
het beginsel van de federale loyauteit en het beginsel van de 
Belgische economische unie en de monetaire eenheid (Belgi-
sche EMU), als «principe» bevestigd in de Bijzondere Finan-
cieringswet.81

Door de toenemende belastingdruk en de stijgende 
internationale mobiliteit heet  de wetgever de toepas-
sing van het ne bis in idem-beginsel ook steeds vaker 
uitgebreid naar internationale dubbele belasting, eerst 
in internrechtelijke maatregelen en daarna in bilaterale 
verdragen.82 Terwijl deze belastingvrijstellingen of -ver-
minderingen tegen internationale dubbele belasting eerst 
bijna onvoorwaardelijk waren,83 wilde de wetgever met 

76 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij, in vervanging 
van het evenredig patentrecht en het evenredig mijnrecht, eene taxe wordt 
gevestigd op de inkomsten of winsten behaald in vennootschappen op 
aandeelen en in zekere i nancieele- en nijverheidsbedrijven, Parl.St. Ka-
mer 1912-13, nr. 291, p. 8; Verslag over het wetsontwerp tot vestiging eener 
belasting op het globaal inkomen, Parl.St. Kamer 1918-19, nr. 320, p. 85; 
Memorie van toelichting bij het wetsontwerp tot invoering van een extra-
belasting op de in oorlogstijd behaalde exceptioneele inkomsten, winsten 
en baten, Parl.St. Kamer 1944-45, nr. 119, p. 18; Memorie van toelichting 
bij het ontwerp van wet betref ende gemeentelijke en provinciale i nan-
ciën, Parl.St. Senaat 1947-48, nr. 492, p. 3.
77 Verslag over het ontwerp van bijzondere wet betref ende de i nan-
ciering van de gemeenschappen en de gewesten, Parl.St. Kamer 1988-
89, nr. 635/17, p. 175.
78 Art. 2 van de wet van 23 januari 1989.
79 Art. 6, § 1, II van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot her-
vorming der instellingen, BS 15  augustus 1980, p.  9434, zoals laatst 
gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking 
tot de zesde staatshervorming, BS 31 januari 2014.
80 Verslag over de herziening van de grondwet, Parl.St. Kamer BZ 1979, 
nr. 10/8/4°, p. 2; Verslag over het ontwerp van bijzondere wet betref ende 
de i nanciering van de gemeenschappen en de gewesten, Parl.St. Kamer 
1988-89, nr. 635/18, p. 231; Verslag bij het ontwerp van bijzondere wet be-
tref ende de i nanciering van de gemeenschappen en de gewesten, Parl.St. 
Kamer 1988-89, nr. 635/17, p. 175; Memorie van toelichting bij het ont-
werp van bijzondere wet tot heri nanciering van de gemeenschappen en de 
gewesten en tot uitbreiding van de i scale bevoegdheden van de gewesten, 
Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1183/001, p. 10-13.
81 Art. 1ter Bijzondere Financieringswet.
82 Verslag namens de bestendige commissie voor de i nanciën, de be-
grootingen en de bezuinigingen, Parl.St. Kamer 1922-23, nr. 279, p. 37. 
83 Bv. wet van 29 maart 1906 houdende wijziging van de patentbelas-
ting van verzekeraars en vennootschappen op aandelen, BS 2-3 april 
1906, Pasin. 1906, 57 (vermindering van de patentbelasting tot de 
helt ).

deze maatregelen nadien (vooral of alleen) de i nanciële 
last van de samenloop van de Belgische belasting met de 
buitenlandse belasting verlichten. Daarom stelde hij na 
de Eerste Wereldoorlog steeds vaker ef ectieve belasting 
in het buitenland als voorwaarde voor de toepassing van 
de belastingvrijstelling of -vermindering tegen internati-
onale dubbele belasting.84 Een soortgelijke evolutie deed 
zich na de eeuwwisseling voor in de bilaterale verdragen 
tegen internationale dubbele belasting. 

Terwijl België zich vroeger verbond om vrijstelling van 
belasting te verlenen als inkomsten volgens de bepalin-
gen van het verdrag in de andere Staat mogen worden 
belast (ongeacht of deze Staat van deze hei  ngsbevoegd-
heid gebruik maakt), stellen de meeste verdragen sinds de 
eeuwwisseling als voorwaarde voor de vrijstelling dat de 
inkomsten in de andere Staat zijn belast.85 Over de reden 
van deze wijziging in het verdragsbeleid is echter geen in-
formatie beschikbaar (infra, nr. 25).

B. Ne bis in idem-beginsel als essentie van een belasting

13. Volgens Dworkin is het al e   iden van een algemeen 
rechtsbeginsel uit de rechtsorde niet alleen gebaseerd op de 
vaststelling dat de wetgever het beginsel herhaaldelijk uit-
drukkelijk heet  toegepast in rechtsregels, maar ook op de 
vaststelling dat dit beginsel herhaaldelijk impliciet als ach-
terliggende (ethische) verantwoording aanwezig was bij 
de invoering van de rechtsregels.86 Ook uit de aard van het 
rechtssysteem of uit de essentie van de instellingen die tot dit 
systeem behoren, kan een algemeen rechtsbeginsel worden 
afgeleid. Dieux licht toe dat «la démarche repose sur un im-
pératif catégorique de cohérence des institutions, par rapport 
à elles-mêmes ou aux i ns inhérentes à leur existence et à leur 
contenu objectif».87 Het Hof van Cassatie heet  deze techniek 
al toegepast om een algemeen rechtsbeginsel te erkennen.88

Zo heet  het Hof van Cassatie in een arrest van 3  juli 
1890 uit de essentie van een belasting het beginsel van de 
vrijstelling van lokale belastingen, andere dan verhaal-

84 Bv. Verslag over het wetsontwerp tot vestiging eener belasting op 
het globaal inkomen, Parl.St. Kamer 1918-19, nr.  320, p.  64 (belas-
tingvermindering voor inkomsten die in het buitenland zijn belast); 
Verslag namens de bestendige commissie voor de i nanciën, de be-
grooting en de bezuinigingen, Parl.St. Kamer 1922-23, nr. 279, p. 34 
(verrekening van buitenlandse successierechten; supra, nr. 3).
85 Bv. art. 22, § 2, a) van de overeenkomst tussen het Koninkrijk Bel-
gië en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dub-
bele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting 
inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen. Voor een 
overzicht, zie: A. Geens, «National Report (Belgium) – Key Practical 
Issues to Eliminate Double Taxation of Business Income» in IFA (ed.), 
Cah.Dr.Fisc.Int., Vol. 96b, Den Haag, Kluwer Law International, 2011, 
(143) 159-160.
86 R. Dworkin, Law’s Empire, 96.
87 X. Dieux, Le respect dû aux anticipations légitimes d’autrui, Brussel, 
Bruylant, 1995, 70-72.
88 Cass. 10 januari 1950, Arr.Verbr. 1950, 281; Cass. 21 januari 1982, 
Arr.Cass. 1981-82, nr. 309.
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belastingen, voor goederen die voor een openbare dienst 
bestemd zijn, afgeleid.89 De vraag rees of een Brusselse 
belasting op onroerende goederen ook voor de openbare 
dienstverlening bestemde gebouwen van de Belgische 
Staat kon tref en. Om deze vraag te beantwoorden, leidde 
het Hof van Cassatie eerst de essentie van een belasting 
af uit de ethische verantwoording van een belasting: «At-
tendu que l’impôt est un sacrii ce que la puissance publi-
que, pour être à même d’accomplir sa mission sociale, ré-
clame des particuliers à raison de leurs biens, valeurs, fa-
cultés réelles ou présumées, constituant dans leur ensem-
ble la propriété privée».90 De Staat erkent en beschermt de 
persoonlijke eigendomsrechten van de belastingplichtige. 
Dit verantwoordt dat de Staat, om zijn taken te kunnen 
waarmaken, de persoonlijke eigendomsrechten belast. De 
wetgever kan hiertoe van deze persoonlijke eigendoms-
rechten belastbare materies al eiden.

Op grond van deze verantwoording voor belastingen 
overwoog het Hof dat het voorwerp van een belasting de 
«propriété privée» tret . Uit dit voorwerp leidde het Hof van 
Cassatie vervolgens het beginsel van de vrijstelling van lo-
kale belastingen, andere dan verhaalbelastingen, voor goede-
ren die voor een openbare dienst bestemd zijn als algemeen 
rechtsbeginsel af: «Attendu, dès lors, que les biens du do-
maine public proprement dit échappent à l’impôt puisqu’ils 
ne sont pas susceptibles de propriété privée, et que n’y sont 
pas soumis d’avantage ceux des domaines nationaux appar-
tenant à l’État qui sont, en vertu de la loi, af ectés à un ser-
vice d’utilité générale, parce que, à raison de cette destination 
même et tant qu’elle dure, leur propriétaire, l’État, n’en a ni li-
bre disposition, ni jouissance ef ective, attributs essentiels de 
la propriété privée». Het Hof van Cassatie overwoog ook dat 
hierbij geen onderscheid kon worden gemaakt naar gelang 
van de overheid die de belasting invoerde: «Attendu que ce 
principe juridique domine toute la matière des impôts; qu’il 
est donc commun à tous et applicable sans distinction, aux 
impôts levés par la commune aussi bien qu’aux impôts levés 
par la province ou par l’État».91

14. Deze essentie van een belasting biedt ook een grond-
slag voor het ne bis in idem-beginsel als algemeen rechts-
beginsel i n het belastingrecht. Als een belastingplichtige 
wegens zijn persoonlijke eigendomsrechten zijn bijdrage 
aan de i nanciering van de Staat heet  voldaan, is een 
tweede in essentie identieke belastingbijdrage niet meer 
verantwoord. In essentie identieke belastingen zijn iden-
tieke belastingbijdragen ten laste van een identieke belas-
tingplichtige voor een identieke belastbare materie. De 
belastingplichtige heet  dan immers voor deze materie zijn 
«schuld» al voldaan. Deze redenering sluit ook aan bij het 

89 Cass. 3 juli 1890, Pas. 1890, I, 252. Ook het beginsel van het verbod 
van rechtsmisbruik vindt een grondslag in ethische overwegingen, nl. 
het ethisch beginsel van solidariteit (Cass. 10  september 1971, Arr.
Cass. 1972, 31).
90 Cass. 3 juli 1890, Pas. 1890, I, 252.
91 Cass. 3 juli 1890, Pas. 1890, I, 252.

beginsel van Gaius, waar Harmel naar verwijst: Bona i des 

non patitur ut bis idem exigatur (supra, nr. 4).

C. Ne bis in idem-beginsel als middelbeginsel voor 

fundamentele doelbeginselen

15. Een andere techniek die het mogelijk maakt alge-
mene rechtsbeginselen uit de rechtsorde te induceren, 
wordt afgeleid uit de  stelling dat de algemene rechtsbe-
ginselen onderling coherent zijn. Dit betekent de aanwe-
zigheid van minstens een aantal rechtsbeginselen die in 
dezelfde richting wijzen (supra, nr. 6). Dworkin licht toe 
op welke manier rechters deze algemene rechtsbeginselen 
kunnen ontdekken: «requires our judges, so far as this is 
possible, to treat our present system of public standards 
as expressing and respecting a coherent set of principles, 
and, to that end, to interpret these standards to i nd im-
plicit standards between and beneath the explicit ones».92 
Hier is het door Van Hoecke gemaakte onderscheid tus-
sen doelbeginselen en middelbeginselen nuttig. Hierbo-
ven werd toegelicht dat middelbeginselen worden afge-
leid van abstractere doelbeginselen (supra, nr.  6). Deze 
inductietechniek werd al gebruikt door het Hof van Cas-
satie, dat bijvoorbeeld van het (abstracte) gelijkheidsbe-
ginsel het (meer concrete) beginsel van gelijkheid voor 
openbare lasten heet  afgeleid.93

16. Het ne bis in idem-beginsel staat als middelbeginsel 
ten dienste van een aantal fundamentele en erkende al-
gemene rechtsbeginse len («doelbeginselen»). Het ne bis in 

idem-beginsel helpt deze doelbeginselen te verwezenlij-
ken en vindt daardoor een grondslag in deze beginselen. 
Deze stelling volgt twee sporen, die elkaar versterken.

17. Aan de ene kant staat het ne bis in idem-beginsel ten 
dienste van doelbeginselen die pleiten voor een rationeel 
georganiseerde s taatsstructuur.

Ten eerste spoort het ne bis in idem-beginsel met het terri-
torialiteitsbeginsel, wanneer het gaat om de samenloop van 
belastingen ak omstig van staatkundige onderdelen zonder 
overlappend territorium. Volgens dit beginsel oefenen de ge-
westen en de gemeenschappen hun bevoegdheden namelijk 
uit binnen hun territorium.94 Dit beginsel geldt ook voor de 
gemeenten en de provincies: buiten hun territorium heb-
ben deze overheden geen bevoegdheden.95 In i scalibus on-
derstelt het territorialiteitsbeginsel dat deze overheden en-
kel materies belasten die een aanknoping hebben met hun 

92 R. Dworkin, Law’s Empire, 217.
93 Cass. 6 april 1960, Arr.Verbr. 1960, 722 en 724, Pas. 1960, I, 927, 
conclusie advocaat-generaal P. Mahaux.
94 Arbitragehof 30 januari 1986, nrs. 9 en 10; Arbitragehof 30 januari 
1986, nr. 10/86; Arbitragehof 26 maart 1986, nr. 17/86; Arbitragehof 
11 december 1996, nr. 72/96; Arbitragehof 10 maart 1998, nr. 22/98; 
Arbitragehof 17  mei 2000, nr.  56/2000; Arbitragehof 19  april 2006, 
nr. 51/2006; GwH 14 juni 2012, nr. 76/2012.
95 RvS 27 april 1976, Arr.RvS, nr. 17.570; Cass. 24 juni 1907, Pas. 1907, 
I, 301; Cass. 27 februari 1911, Pas. 1911, I, 144; Cass. 13 oktober 1913, 
Pas. 1913, I, 432; Cass. 24 september 1928, Pas. 1928, I, 230.
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grondgebied.96 Het territorialiteitsbeginsel pleit op deze ma-
nier voor een territoriale verdeling van de belastbare materie 
tussen staatkundige onderdelen zonder overlappend territo-
rium (bv. twee gemeenten of twee gewesten). In de mate van 
deze verdeling spoort het ne bis in idem-beginsel met het 
territorialiteitsbeginsel.

Volgens het Grondwettelijk Hof pleit het territoriali-
teitsbeginsel bovendien voor een exclusieve verdeling 
van bevoegdheden: «het onderwerp van iedere regeling 
die een gemeenschapswetgever uitvaardigt, moet kun-
nen worden gelokaliseerd binnen het gebied waarvoor 
hij bevoegd is, zodat iedere concrete verhouding en situ-
atie slechts door één enkele wetgever wordt geregeld».97 
In i scalibus wordt de exclusieve aard van het territoria-
liteitsbeginsel in de rechtsleer echter betwist, omdat de 
grondwetgever geen exclusieve bevoegdheidsverdeling 
tot stand gebracht heet .98 De federale Staat, de gemeen-
schappen, de gewesten, de provincies en de gemeenten 
hebben in beginsel parallelle bevoegdheden (art.  170 
Gw.) (supra, nr. 3). Deze vaststelling betret  echter de ma-

teriële aard van deze bevoegdheid (bv. onderwijs, cultuur, 
belastingen). Dit sluit niet uit dat het territorialiteitsbe-
ginsel ook in i scalibus kan pleiten voor een exclusieve 
territoriale verdeling. In de rechtsorde worden aanwijzin-
gen gevonden voor een dergelijke exclusiviteit. Zo bepaalt 
de Bijzondere Financieringswet op basis van territoriale 
aanknopingscriteria een exclusieve verdeling van de be-
voegdheden van de gewesten met betrekking tot de ge-
westelijke belastingen (bv. voor de successierechten: de 
i scale woonplaats van de overledene99). Voorts worden 
de bevoegdheden van de gemeenten voor de aanvullen-
de belasting op de personenbelasting exclusief verdeeld 
op grond van de woonplaats van de belastingplichtige 
(art. 467 WIB 1992). Deze exclusieve verdeling vormt te-
gelijk een concretisering van het ne bis in idem-beginsel. 
Door de exclusieve verdeling voorkomt de (bijzondere) 
wetgever immers dubbele belasting. De exclusieve aard 
van het territorialiteitsbeginsel versterkt dit beginsel als 
grondslag voor het ne bis in idem-beginsel.

96 Cass. 27 februari 1911, Pas. 1911, I, 144; Cass. 1 februari 1943, Arr.
Verbr. 1943, 22, conclusie advocaat-generaal R. Hayoit de Termi-
court; Cass. 12 februari 1981, Arr.Cass. 1980-81, 671.
97 Arbitragehof 30  januari 1986, nr.  9/86, overweging 5.B.1.; Arbi-
tragehof 30  januari 1986, nr.  10/86, overweging 8.B.; Arbitragehof 
26 maart 1986, nr. 17/86, overweging 3.B.7.c.; Arbitragehof 11 decem-
ber 1996, nr. 72/96; Arbitragehof 17 mei 2000, nr. 56/2000, overwe-
ging B.3.; Arbitragehof 19 april 2006, nr. 51/2006, overwegingen B.9.1. 
en B.9.2.; GwH 14 juni 2012, nr. 76/2012, overweging B.6.
98 P. Van Orshoven, «Bevoegdheidsrechtelijke aspecten van de mi-
lieubelasting», TFR 1992, (191) 203.
99 Art. 5, § 4° Bijzondere Financieringswet bepaalt dit criterium meer 
nauwkeurig als volgt: «op de plaats waar de overledene, op het ogen-
blik van zijn overlijden, zijn i scale woonplaats had. Als de i scale 
woonplaats van de overledene tijdens de periode van vijf jaar voor zijn 
overlijden op meer dan één plaats in België gelegen was: op de plaats 
in België waar zijn i scale woonplaats tijdens de voormelde periode 
het langst gevestigd was».

Ten tweede vindt het ne bis in idem-beginsel ook een 
grondslag in het beginsel van de Belgische EMU. Het Grond-
wettelijk Hof omschreef dit beginsel als «het institutioneel 
kader van een uit deelgebieden opgebouwde economie, dat 
gekenmerkt wordt door een geïntegreerde markt (de zgn. 
economische unie) en door de eenheid van munt (de zgn. 
monetaire unie)».100 Volgens het Grondwettelijk Hof verzet 
dit beginsel zich tegen interne douanerechten en maatrege-
len met gelijke werking.101 Ook andere maatregelen die het 
vrije verkeer van personen, diensten, kapitaal en de vrijheid 
van vestiging belemmeren, staan op gespannen voet met dit 
beginsel.102 De gemeenten en de provincies moeten eveneens 
het beginsel van de Belgische EMU in acht nemen.103 Dub-
bele belasting ten gevolge van de uitoefening van het vrije 
verkeer van personen, diensten, kapitaal en de vrijheid van 
vestiging vormt een belemmering voor de uitoefening van 
deze vrijheden en staat daarom op gespannen voet met het 
beginsel van de Belgische EMU.

Ook het Hof van Justitie overwoog al dat dubbele belas-
ting een belemmering vormt voor de Unierechtelijke econo-
mische en monetaire unie.104 Voor zover de lidstaten inzake 
belastingen hun soevereiniteit behouden hebben, besliste het 
Hof van Justitie herhaaldelijk dat de dubbele belasting door 
de parallelle uitoefening van belastingbevoegdheden van de 
lidstaten, toch kon worden verantwoord.105 Vanpraet merkt 
evenwel op dat in de Belgische context rekening moet wor-
den gehouden met de constitutionele eigenheid van de Belgi-
sche rechtsorde.106 De voormelde verantwoording voor dub-
bele belasting geldt minder in de Belgische rechtsorde, omdat 
de staatkundige onderdelen weliswaar aan de ene kant op 
grond van art. 170, §§ 2 tot 4, telkens eerste lid Gw. een au-
tonome belastingbevoegdheid hebben, maar de Grondwet-
gever aan de andere kant aan de wetgever de bevoegdheid 
heet  toegekend om op deze autonome belastingbevoegdheid 
de uitzonderingen te bepalen waarvan de noodzakelijkheid 
blijkt (art. 170, §§ 2 tot 4, telkens tweede lid Gw.). Veel meer 
dan bij de uitoefening van parallelle belastingbevoegdheden 
door soevereine Staten, wilde de Grondwetgever in de Belgi-

100 Arbitragehof 25 februari 1988, nr. 47, overweging 6.B.4. Het Hof 
bevestigde nadien dit beginsel: Arbitragehof 14  november 1991, 
nr.  32/91; GwH 8  juli 2010, nr.  83/2010; GwH 28  oktober 2010, 
nr. 123/2010.
101 Bv. Arbitragehof 14 november 1991, nr. 32/91; GwH 10 juli 2014, 
nr. 104/2014. 
102 GwH 29  april 2010, nr.  41/2010, overweging B.5.3.; GwH 8  juli 
2010, nr. 83/2010, overweging B.9.
103 RvS 28  oktober 1998, nr.  76.717; Cass. 10  november 1994, Arr.
Cass. 1994, 948.
104 Bv. HvJ nr. C-67/08, Margarete Block t/ Finanzamt Kaub euren, 
2009, overweging 27.
105 HvJ nr. C-67/08, Margarete Block t/ Finanzamt Kaub euren, 2009, 
overweging 28. Ook na de zaak-Block werd deze rechtspraak nog be-
vestigd (bv. HvJ nr. C-128/08, Jacques Damseaux t/ Belgische Staat, 
2009; HvJ nr. C-540/11, Daniel Levy en Carine Sebbag t/ Belgische 
Staat, 2012).
106 J. Vanpraet, De latente staatshervorming, Brugge, die Keure, 2011, 
192-204.
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sche rechtsorde dus een bepaalde vorm van coherentie waar-
borgen. Ook hier staat het ne bis in idem-beginsel ten dienste 
van meer coherentie en in het bijzonder de coherentie vereist 
door het beginsel van de Belgische EMU.

Ten slotte staat het ne bis in idem-beginsel ten dienste van 
het beginsel van de federale loyauteit. Terwijl dit beginsel 
eerst een louter politieke draagwijdte had,107 kreeg het na-
dien een meer juridische draagwijdte, omdat het Grondwet-
telijk Hof zich bevoegd achtte via het evenredigheidsbeginsel 
wetten, decreten en ordonnanties te toetsen aan het beginsel 
van de federale loyauteit.108 Deze evolutie werd bij de zesde 
staatshervorming bevestigd, doordat de bijzondere wetgever 
aan het Grondwettelijk Hof uitdrukkelijk deze bevoegd-
heid verleende.109 De draagwijdte van het beginsel van de 
federale loyauteit is nog niet duidelijk. Rasson schrijt : «son 
contenu est pomme de discorde. Sa portée est à la fois mo-
rale, politique et juridique».110 Uit de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof volgt in de eerste plaats dat verschillen-
de overheden bij de uitoefening van hun bevoegdheden het 
evenredigheidsbeginsel in acht moeten nemen, door de uit-
oefening van de bevoegdheden van de andere overheden niet 
onmogelijk of overdreven moeilijk te maken. De overheden 
moeten zich er bij de uitoefening van hun bevoegdheden van 
onthouden het beleid van de andere overheden te doorkrui-
sen.111 Voorts verdedigen een aantal auteurs ook de stelling 
dat uit het beginsel van de federale loyauteit in bepaalde om-
standigheden voor de verschillende overheden een positieve 
verplichting volgt om samen te werken. Zo stelt Popelier op 
grond van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof vast 
dat «indien twee sectoren, die op grond van de bevoegd-
heidsverdelende bepalingen verdeeld zijn tussen een federale 
Staat en een deelstaat, in werkelijkheid onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn, kan de ene overheid die materie niet 
regelen zonder samenwerking met de andere».112

Ook in i scalibus onderstelt het beginsel van de federale 
loyauteit dat de verschillende overheden bij de uitoefening 
van hun in beginsel parallelle belastingbevoegdheden re-
kening houden met de uitoefening van de bevoegdheden 

107 Aanvullend verslag over de herziening van de Grondwet. Herzie-
ning titel III, hoofdstuk IIIbis van de Grondwet, om er bepalingen aan 
toe te voegen betref ende de voorkoming en de beslechting van be-
langenconl icten, Parl.St. Senaat BZ 1991-92, nr. 100-27/8°, p. 13-16.
108 Bv. Arbitragehof 30  juni 2004, nr.  119/2004; GwH 16  juli 2009, 
nr. 116/2009; GwH 30 maart 2010, nr. 31/2010; GwH 30  juni 2014, 
nr. 97/2014.
109 Art. 47 en 48 van de bijzondere wet met betrekking tot de zesde 
staatshervorming, BS 31 januari 2014 (eerste editie).
110 A.C. Rasson, «Le principe du «vivre ensemble» belge: une épopée 
constitutionnelle. Rél exions autour de la loyauté fédérale et de son 
intégration dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle», CDPK 
2012, (25) 33.
111 Bv. GwH 23 december 2009, nr. 202/2009, overweging B.13; GwH 
30 maart 2010, nr. 31/2010, overweging B.13.
112 P. Popelier, Procederen voor het Grondwettelijk Hof, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 93-94.

van de andere overheden.113 De incoherente samenloop 
van in essentie identieke belastingen staat op gespannen 
voet met het beginsel van de federale loyauteit. De essen-
tie van een belasting onderstelt dat de belastingplichtige 
slechts één keer zijn belastingbijdrage levert. De belasting-
plichtige heet  met zijn belastingbijdrage dan zijn «schuld» 
voldaan en een tweede in essentie identieke belasting kan 
niet worden verantwoord (supra, nr.  14). In het licht van 
het beginsel van de federale loyauteit geldt dit ongeacht 
welke (Belgische) overheid die belasting invoerde.

18. Aa n de andere kant staat het ne bis in idem-beginsel 
ten dienste van doelbeginselen die de belastingplichtige 
beschermen tegen willekeur van de overheid.

Ten eerste impliceert het i scaal legaliteitsbeginsel dat 
geen belastingen kunnen worden ingevoerd dan door een 
wet (art.  170 Gw.). Bijgevolg is in beginsel alles vrij van 
belasting, behalve als de wetgever er anders over heet  
beslist. Het Hof van Cassatie leidt uit dit beginsel af dat 
de belastingwet strikt moeten worden geïnterpreteerd, en 
in geval van twijfel geldt het adagium in dubio contra i s-

cum.114 Dit uitgangspunt impliceert ook dat in de verhou-
ding tussen enkelvoudige belasting en dubbele belasting 
de eerste mogelijkheid de voorrang krijgt, behalve als 
de wetgever er anders over heet  beslist.115 Het ne bis in 

idem-beginsel spoort met deze voorrang.
Ten tweede vult het evenredigheidsbeginsel het i scaal 

legaliteitsbeginsel aan met een aantal kwalitatieve ei-
sen. Art. 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM bevestigt 
het beginsel van het ongestoord genot van de eigendom. 
Belastingen vormen een aantasting van dit ongestoord 
genot en moeten bijgevolg niet alleen een wettelijke ba-
sis hebben, maar ook beantwoorden aan een billijk even-
wicht tussen hun doel van algemeen belang (d.i. de i -
nanciering van de Staat; supra, nr. 13) en het belang van 
de belastingplichtige (d.i. het ongestoord genot van zijn 
 eigendom). Uit deze vereisten volgen een aantal concre-
tere beginselen, die het EHRM als richtsnoer hanteert om 
dit billijke evenwicht te beoordelen, onder meer het zorg-
vuldigheidsbeginsel en het noodzakelijkheidsbeginsel.116

113 In twee arresten over belastingen achtte het Grondwettelijk Hof het 
beginsel van federale loyauteit niet geschonden (Arbitragehof 5 maart 
1996, nr. 12/96; Arbitragehof 15 september 2004, nr. 146/2004). Uit 
deze arresten kan voor dit onderzoek weinig worden afgeleid.
114 Cass. 14  januari 1935, Pas. 1935, I, 105, conclusie advocaat-ge-
neraal Gésché; Cass. 9 juni 1947, Arr.Verbr. 1947, 193; Cass. 16 mei 
1975, Arr.Cass. 1975, 1000; Cass. 10 november 1997, Arr.Cass. 1997, 
nr. 464.
115 Deze stelling wordt ook impliciet bevestigd in de rechtspraak van 
het Hof van Cassatie (cf. Cass. 16 mei 1975, Arr.Cass. 1975, 1000).
116 Voor een algemene bespreking, zie bv.: Y. Haeck, «Artikel 1 Eerste 
Protocol. Recht op bescherming van eigendom» in J. Vande Lanotte 
en Y. Haeck (eds.), Handboek EVRM, Antwerpen, Intersentia, 2004, 
319-397; B. Peeters, «h e Protection of the Right to Property in Arti-
cle 1 of the First Protocol to the European Human Rights Convention 
Limiting the Fiscal Power of States» in L. Hinnekens en Ph. Hinne-
kens (eds.), A Vision of Taxes Within and Outside European Borders, 
Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2008, 679-701.
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Het zorgvuldigheidsbeginsel vereist dat bij de beoorde-
ling van dit billijke evenwicht rekening wordt gehouden 
met alle relevante feiten en elementen.117 In de rechts-
leer wordt verduidelijkt dat het zorgvuldigheidsbeginsel 
ook impliceert dat rekening wordt gehouden met andere 
rechtsregels of zelfs met rechtsregels waarvan redelijker-
wijze kan worden aangenomen dat ze met een hoge graad 
van waarschijnlijkheid spoedig in werking zullen treden.118 
Ook uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof volgt 
dat het zorgvuldigheidsbeginsel vereist dat de rechtsregels 
onderling op elkaar zijn afgestemd.119 Toegepast op het 
hier gevoerde onderzoek vereist het zorgv uldigheidsbegin-
sel dat bij de invoering van belastingen ook rekening wordt 
gehouden met andere belastingen. Bij dubbele belasting 
is er echter een gebrek aan coherentie tussen de samenlo-
pende belastingen (supra, nr. 1). In het licht van het zorg-
vuldigheidsbeginsel wordt geen of onvoldoende rekening 
gehouden met de samenlopende belastingen.

Voorts ver  eist het evenredigheidsbeginsel dat maatregelen 
die ab reuk doen aan het ongestoord genot van de eigendom, 
noodzakelijk zijn om hun doel te bereiken. Dit betekent dat 
deze maatregelen niet meer mogen regelen dan er geregeld 
moet worden (noodzakelijkheidsbeginsel).120 Als de samen-
lopende belastingen in essentie identiek zijn, worden echter 
twee maatregelen (d.i. twee belastingen) genomen voor een 
identiek doel. Met de belasting wil de wetgever immers dat 
de belastingplichtige voor een bepaalde materie een bijdrage 
levert aan de i nanciering van de Staat (supra, nr.  13). Als 
dezelfde belastingplichtige voor een identieke materie een 
tweede keer een identieke bijdrage moet leveren, dan regelt 
deze tweede maatregel meer dan noodzakelijk: het doel was 
met de eerste belasting immers al bereikt. De Franse Conseil 

Constitutionnel bevestigde deze redenering in een zaak over 
dubbele belasting van winstuitkeringen.121

Het evenredigheidsbeginsel als grondslag voor het ne bis in 

idem-beginsel wordt versterkt door het rechtszekerheidsbe-
ginsel. Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof volgt 
dat het rechtszekerheidsbeginsel vereist dat de inhoud van de 

117 EHRM, Jokela t/ Finland, 2002.
118 H. Coremans en M. Van Damme, Beginselen van wetgevingstech-
niek en behoorlijke regelgeving, Brugge, die Keure, 2001, 92; D. Devos 
en T. Dreier, «Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de re-
gionale en lokale i scaliteit» in M. De Jonckheere, Jaarboek lokale en 
regionale belastingen 2006-2007, Brugge, die Keure, 2007, (1) 27-28; P. 
Van Humbeeck, «Algemene beginselen van behoorlijke regelgeving. 
Met een toetsing van het Vlaamse milieurecht», TBP 1997, (371) 372-
373.
119 Bv. Arbitragehof 28 april 2004, nr. 66/2004; Arbitragehof 22 juni 
2005, nr. 107/2005; GwH 24 april 2008, nr. 72/2008 (in casu geen quasi-
onteigening – Electrabelbelasting); GwH 30 maart 2010, nr. 32/2010, 
overweging B.13.3.1; GwH 19  september 2007, nr.  114/2007 (las-
tencriterium en willekeurigheidscriterium); GwH 19  juli 2007, 
nr. 105/2007, overweging B.5.8. (afstemming van bestreden maatregel 
op andere wetgeving).
120 H. Coremans en M. Van Damme, o.c., 96.
121 Conseil Constitutionnel 29  december 2012, nr.  2012-662, www.
conseil-constitutionnel.fr.

wet duidelijk, voorzienbaar en toegankelijk is, zodat eenieder 
in redelijke mate de gevolgen van een handeling kan inschat-
ten.122 In de rechtsleer werden de verschillende facetten van 
dit beginsel onderzocht.123 Belangrijk voor dit onderzoek is 
dat het rechtszekerheidsbeginsel vereist dat wetgeving duide-
lijk is en dat deze duidelijkheid niet alleen iedere rechtsregel 
afzonderlijk betret , maar ook de systematiek ervan binnen 
het geheel van de rechtsregels.124 Dit impliceert dat de ver-
houding tussen samenlopende belastingen toegankelijk, dui-
delijk en voorzienbaar is. In het geval van dubbele belasting 
is de samenloop echter incoherent (supra, nr. 1). De onduide-
lijkheid, onvoorzienbaarheid of ontoegankelijkheid van dub-
bele belasting staan op gespannen voet met het rechtszeker-
heidsbeginsel. In deze mate staat het ne bis in idem-beginsel 
ten dienste van het rechtszekerheidsbeginsel.

Ten slotte voegt het gelijkheidsbeginsel twee elementen 
toe. In i scalibus impliceert dit beginsel dat inzake belastin-
gen geen voorrechten worden ingevoerd (art. 10, 11 en 172, 
eerste lid Gw.). Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk 
Hof volgt dat het gelijkheidsbeginsel vereist dat gelijke cate-
gorieën van personen gelijk worden behandeld. Een verschil-
lende behandeling moet gebaseerd zijn op een objectief crite-
rium dat bovendien pertinent is in het licht van het legitiem 
doel van de wetgever. Daarbij moet ook het evenredigheids-
beginsel worden nageleefd (supra).125 De toetsing aan het 
gelijkheidsbeginsel onderstelt een referentiepunt, waarmee 
wordt vergeleken.

Voor het eerste element wordt, om dit referentiepunt te be-
palen, verwezen naar de stelling dat uit het i scaal legaliteits-
beginsel volgt dat enkelvoudige belasting en dubbele belas-
ting zich tot elkaar verhouden als hoofdregel en uitzondering 
(supra). Dit betekent dan dat voor de dubbele belasting als 
referentiepunt  moet worden gekeken naar de enkelvoudige 
belasting (van een vergelijkbare categorie van personen). De 
dubbele belasting moet ten aanzien van de enkelvoudige 
belasting gebaseerd zijn op een objectief criterium dat perti-
nent is in het licht van het legitiem doel van de wetgever en 
moet bovendien beantwoorden aan het evenredigheidsbe-
ginsel. Als de belastingen in essentie identiek zijn, dan werd 
hun doel echter al bereikt met de eerste belasting. De tweede 
identieke belasting kan dan niet meer worden verantwoord 
(supra, nr. 14). De Franse Conseil Constitutionnel bevestigde 
deze redenering in een zaak over dubbele belasting van ver-

122 Bv. GwH 10 mei 2006, nr. 72/2006, overweging B.8.; GwH 20 sep-
tember 2012, nr. 110/2012; GwH 27 februari 2014, nr. 38/2014.
123 Bv. B. Peeters, «La relation en matière i scale entre le principe 
de sécurité juridique et le principe de légalité: un processus d’Echter-
nach?» in E. Traversa en V. Deckers (eds.), Liber Amicorum Jacques 
Autenne. Promenade sous les portiques de la i scalité, Brussel, Bruylant, 
2009, 41-65; P. Popelier, Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke 
regelgeving, Antwerpen, Intersentia, 1997, 663 p.
124 P. Popelier, Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelge-
ving, 220; K. Rimanque, De regel is niet steeds recht, Antwerpen, Klu-
wer, 1990, 14.
125 Bv. Arbitragehof 13 juli 1989, nr. 21/89; Arbitragehof 13 juni 1991, 
nr. 16/91; Arbitragehof 18 april 2001, nr. 48/2001; GwH 6 november 
2008, nr. 151/2008; GwH 6 november 2014, nr. 162/2014.
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goedingen voor dienstprestaties.126 Ook de Zwitserse Tribu-

nal Fédéral bevestigde deze redenering in een zaak van in-
terkantonnale dubbele vermogensbelasting. Laatstgenoemde 
zaak ging over een belastingplichtige die in de loop van het 
jaar verhuisde naar een ander kanton en daardoor voor het-
zelfde jaar twee kantonnale vermogensbelastingen verschul-
digd was. Volgens de Zwitserse Tribunal Fédéral mocht deze 
belastingplichtige echter in een interkantonnale situatie niet 
zwaarder worden belast dan in een louter interne situatie.127 
Het ne bis in idem-beginsel staat in deze omstandigheden ten 
dienste van het gelijkheidsbeginsel.

Het tweede element waarmee rekening moet worden ge-
houden, betret  de voorwaarden waaronder de wetgever 
voorkoming of vermindering van dubbele belasting verleent. 
Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof volgt dat de 
wetgever vrijstellingen en verminderingen van belastingen 
moet kunnen verantwoorden ten aanzien van de belasting-
plichtigen die niet in aanmerking komen voor de vrijstelling 
of vermindering. Bovendien moet de wetgever ook bij de 
invoering van vrijstellingen en verminderingen van belas-
tingen het evenredigheidsbeginsel in acht nemen.128 Hieruit 
volgt dat ook maatregelen tegen dubbele belasting moeten 
beantwoorden aan een legitiem doel en een billijk evenwicht 
in acht moeten nemen, waarbij telkens ook rekening moet 
worden gehouden met de belastingplichtigen die verstoken 
blijven van de maatregel. Op deze manier beschermt het ge-
lijkheidsbeginsel laatstgenoemde belastingplichtigen. In Ne-
derland heet  de Hoge Raad op grond van deze redenering 
beslist dat een gemeentelijke «anticumulatieregeling» strij-
dig was met het gelijkheidsbeginsel. Volgens deze regeling 
werden belastingplichtigen die onderworpen waren aan het 
rioolaansluitrecht, in bepaalde omstandigheden vrijgesteld 
van het rioolafvoerrecht. De Hoge Raad overwoog echter dat 
deze twee belastingen in essentie niet identiek waren en dat 
deze vrijstelling tegen dubbele belasting daarom in het licht 
van het gelijkheidsbeginsel niet kon worden verantwoord.129

III. Beginselenafweging

19. De grondslagen die werden toegelicht in onderdeel   II 
verantwoorden de stelling dat het ne bis in idem-beginsel 

126 Conseil Constitutionnel 26  november 2010, nr.  1010-70, www.
conseil-constitutionnel.fr.
127 Tribunal Fédéral 5 februari 1875, BGE 1 I 12, http://servat.unibe.
ch/dfr/pdf/c1001012.pdf. Deze rechtspraak werd ook recenter be-
vestigd (cf. Tribunal Fédéral 3 november 2006, BGE 131 I 285; M. Si-
monek; «Tax Coordination between Cantons in Switzerland – Role 
of the Courts» in M. Lang et al. (eds.), Horizontal Tax Coordination, 
Amsterdam, IBFD, 2012, (221) 234).
128 Arbitragehof 2 februari 1995, 6/95, overweging B.2.10; Arbitrage-
hof 20 april 2005, nr. 72/2005, overweging B.1.2.; Arbitragehof 5 juli 
2006, nr. 116/2006; Arbitragehof 28 maart 2007, nr. 50/2007, overwe-
ging B.7.; GwH 19 december 2007, nr. 155/2007, overweging B.4.3.; 
GwH 27 mei 2008, nr. 83/2008, overweging B.2-3.
129 Hoge Raad 20 september 1995, BNB 1995/315.

een algemeen rechtsbeginsel in het belastingrecht is. Voor 
de toepassing van dit beginsel moet het verder worden uit-
gewerkt (infra, onderdeel IV). Eerst moet echter nog wor-
den vastgesteld dat het ne bis in idem-beginsel in bepaalde 
opzichten op gespannen voet staat met het i scaal legali-
teitsbeginsel. Hierboven werd immers toegelicht dat geen 
belastingen kunnen worden ingevoerd dan door een wet 
(art.  170 Gw.) (supra, nr.  18). Een vrijstelling of vermin-
dering van belasting kan evenmin worden ingevoerd dan 
door een wet (art. 170 en 172, tweede lid Gw.). Als dubbele 
belasting het gevolg is van door de wet ingevoerde belas-
tingen, pleit het i scaal legaliteitsbeginsel voor de dubbele 
belasting, terwijl het ne bis in idem-beginsel pleit voor een 
verbod van dubbele belasting.

Het ne bis in idem-beginsel staat in bepaalde opzichten 
ook op gespannen voet met het beginsel van de i scale au-
tonomie. Het laastgenoemde beginsel impliceert dat de 
federale Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de pro-
vincies en de gemeenten in beginsel autonoom identieke 
belastingen kunnen invoeren (supra, nr. 3). Het ne bis in 

idem-beginsel pleit echter in bepaalde omstandigheden 
voor een verbod van dubbele belasting, ook bij belastin-
gen ak omstig van verschillende Belgische overheden (su-

pra, nrs. 12 en 17).
Het i scaal legaliteitsbeginsel en het beginsel van de i s-

c ale autonomie zijn dus aan het ne bis in idem-beginsel 
«tegengestelde beginselen».

20. De coherentietheorie van Dworkin sluit niet uit dat 
bepaal de algemene rechtsbeginselen een tegengestelde 
richting uitwijzen of in een concreet toepassingsgeval 
met elkaar op gespannen voet staan: «h ere may be other 
principles or policies arguing in the other direction (...). If 
so, our principle may not prevail, but that does not mean 
that it is not a principle of our legal system, because in the 
next case, when these contravening considerations are 
absent or less weighty, the principle may be decisive».130 
Als algemene rechtsbeginselen een tegengestelde richting 
uitwijzen, moet het relatieve gewicht van deze beginselen 
ten aanzien van elkaar worden bepaald. De coherentie-
theorie vereist een coherente afweging tussen de tegenge-
stelde beginselen, ook in i scalibus.

Zo staan bij de invoering van successierechten volgens 
Dworkin twee beginselen met elkaar op gespannen voet: 
het beginsel van het ongestoord genot van de eigendom 
en het beginsel dat personen gelijke kansen moeten heb-
ben. De modaliteiten van de successierechten hangen af 
van de afweging van deze twee beginselen. De coheren-
tietheorie vereist dat, indien nadien andere rechtsregels 
worden ingevoerd, waarbij deze twee beginselen opnieuw 
met elkaar op gespannen voet staan, de afweging cohe-
rent is. Dit betekent dat de afweging gebeurt volgens de-
zelfde principes als bij de successierechten: «We might 
believe, for example, that people should be free to do 

130 R. Dworkin, Taking Rights Seriously, 26.
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what they wish with their own property and also that 
people should begin life on equal terms. h en the ques-
tion arises whether rich people should be permitted to 
leave their wealth to their children, and we might believe 
that our two principles pull in opposite directions on that 
issue. Our model demands, as we shall see, that the re-
solution of this conl ict itself be principled. A scheme of 
inheritance taxes might recognize both principles in a 
certain relation by setting rates of tax that are less than 
coni scatory. But we insist on whatever relative weight-
ing of the two principles the solution assumes must l ow 
throughout the scheme, and that other decisions, on 
other matters that involve the same principles, respect 
that weighting as well».131

21. In het licht van deze beginselenafweging wordt 
eerst het relat   ieve gewicht van het ne bis in idem-beginsel 
ten aanzien van het i scaal legaliteitsbeginsel onderzocht. 
Hiertoe wordt vastgesteld dat deze twee op het eerste 
gezicht tegengestelde beginselen gemeenschappelijke 
grondslagen hebben. Uit de verslagen van het Nationaal 
Congres, dat de Belgische Grondwet in 1831 voorbereid-
de, blijkt dat de Grondwetgever het i scaal legaliteitsbe-
ginsel invoerde om de belastingplichtigen te beschermen 
tegen willekeurige en onredelijke belastingen.132 Deze 
historische achtergrond en de bevestiging van het i scaal 
legaliteitsbeginsel in de Grondwet (art.  170 Gw.) geven 
aan dit beginsel een zwaar gewicht. Hierboven werd niet-
temin gesteld dat ook het ne bis in idem-beginsel zich 
verzet tegen de willekeurige en onredelijke samenloop 
van belastingen (supra, nr. 18).

Uit deze gemeenschappelijke grondslagen volgen even-
wichtsprincipes die het mogelijk maken om het relatieve ge-
wicht van het i scaal legaliteitsbeginsel en het ne bis in idem-

beginsel ten aanzien van elkaar te bepalen (supra, nr.  18). 
Naarmate de belastingdruk voor de belastingplichtige onre-
delijk is, de wetgever bij de invoering van de samenlopende 
belastingen onzorgvuldig is geweest, de noodzakelijkheid 
van de dubbele belasting om het doel van de wetgever te 
bereiken beperkt is, de dubbele belasting niet toegankelijk, 
duidelijk en voorzienbaar is, wint het ne bis in idem-beginsel 
ten aanzien van het i scaal legaliteitsbeginsel aan gewicht. 
Omgekeerd kan de wetgever afwijken van het ne bis in 

131 R. Dworkin, Law’s Empire, 435-436.
132 H. Huyttens, Discussions du Congrès National de Belgique. 1830-
1831, Brussel, Société Typographique Belge, Adolphe Walker & Cie, 
1844, I, 672: «On a parlé des causes de notre révolution; la principale, 
c’est incontestablement le système d’impôts sous lequel nous avons 
gémi et dont nous ne sommes pas entièrement débarrassés. Les mas-
ses (...) sentent l’avantage de payer le moins possible; elles sentent le 
poids des contributions sous lequel elles sont courbées; et quand ces 
paroles ont été adressées au peuple: «Chassez l’étranger avide qui vous 
pressure, vous dépouille, vous enlève le fruit de vos sueurs», il les a 
comprises à l’instant; il s’est levé; il a marché au pas de charge sur ses 
ennemis; il s’est levé ai n d’être quitte d’un système d’impôts vexatoire 
et ruineux (...)».

idem-beginsel, als de samenloop van belastingen in het licht 
van deze principes redelijk is.133

22. Vervolgens wordt het gewicht van het ne bis in 

idem-beginsel onde  rzocht ten aanzien van het beginsel 
van de i scale autonomie. Volgens Dworkin moeten in 
een dergelijke context evenwichtsprincipes worden afge-
leid uit de fundamentele beginselen die de bevoegdheids-
verdeling inzake belastingen beheersen.134 Deze beginse-
len werden hierboven toegelicht (supra, nr. 17).

Uit het territorialiteitsbeginsel volgt dat naarmate de 
territoriale aanknoping van de belastbare materie met het 
grondgebied van één belastinghef ende overheid sterker is, 
het gewicht van het ne bis in idem-beginsel ten aanzien van 
het beginsel van de i scale autonomie toeneemt. Voorts 
verliest het beginsel van de i scale autonomie ook aan ge-
wicht ten aanzien van het ne bis in idem-beginsel, als de 
dubbele belasting ook op gespannen voet staat met het be-
ginsel van de Belgische EMU of een sterkere aanknoping 
heet  met de materiële bevoegdheden van een staatkun-
dig onderdeel. Bovendien geldt ook hier dat naarmate de 
belastingdruk voor de belastingplichtige onredelijk is, de 
wetgevers bij de invoering van de samenlopende belastin-
gen onzorgvuldig zijn geweest, de noodzakelijkheid van de 
dubbele belasting om het doel van de wetgevers te bereiken 
beperkt is, de dubbele belasting niet toegankelijk, duidelijk 
en voorzienbaar is, het ne bis in idem-beginsel ten aanzien 
van het beginsel van de i scale autonomie aan gewicht 
wint. Omgekeerd kan de wetgever afwijken van het ne bis 

in idem-beginsel, als de samenloop van belastingen in het 
licht van deze principes redelijk is (supra, nr. 21).

Uit de concretiseringen van het ne bis in idem-beginsel 
door de wetgever (supra, onderdeel II.A.) worden ook prin-
cipes afgeleid die als richtsnoer dienen bij het bepalen van 
welke belasting de voorrang krijgt: voorrang van de hogere 
overheid (supra, nr. 12), voorrang van de belasting met de 
sterkste aanknoping met de materiële bevoegdheden van 
de belastinghef ende overheden (supra, nr.  12), voorrang 
van de sterkste territoriale aanknoping (supra, nr. 17).

IV. Ne bis in idem als richtsnoer voor de wetgever

23. Volgens Dworkin zijn rechtsregels onderling cohe-
rent als ze ingebed zijn in een coherent geheel van rechts-
regels en algemene rechtsbeginselen (supra, nr.  6). Dit 
betekent echter niet dat in de praktijk iedere rechtsregel 
aan deze coherentie beantwoordt. Er bestaat ruimte voor 
verbetering.135 De coherentietheorie biedt richtsnoeren 
voor deze verbetering136: «we hope that our legislature will 
recognize what justice requires so that no practical conl ict 

133 Bv. RvS 12 mei 1960, nr. 7842, Arr.RvS 1960, 463.
134 R. Dworkin, Law’s Empire, 186.
135 R. Dworkin, Law’s Empire, 99.
136 R. Dworkin, Law’s Empire, 176 en 217.
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remains between justice and legislative supremacy».137 De 
wetgever moet volgens Dworkin «schaakbordwetgeving» 
(«checkerboard statutes») vermijden.138 Dit is wetgeving die 
soortgelijke situaties op een verschillende manier (nu eens 
zwart, dan weer wit) regelt, zonder redelijke verantwoor-
ding voor dit onderscheid. De wetgever moet zich daarom 
zoveel mogelijk laten leiden door de algemene rechtsbegin-
selen die de coherentie binnen de rechtsorde aanwijzen. 
Het ne bis in idem-beginsel biedt als algemeen rechtsbegin-
sel dus richtsnoeren voor een coherente wetgeving. Aan de 
hand van de grondslagen van het ne bis in idem-beginsel 
wordt via deductie de  draagwijdte van dit beginsel verder 
uitgewerkt. Het ne bis in idem-beginsel heet  twee facetten.

24. Eerste facet. Uit de grondslagen van het ne bis in 

idem-beginsel volgt een eerste  facet dat bestaat uit twee 
zwaartepunten. Ten eerste pleit het ne bis in idem-beginsel 
voor een verbod van samenloop van belastingen die in es-
sentie identiek zijn. Dit zijn identieke belastingbijdragen 
ten laste van dezelfde belastingplichtige voor een iden-
tieke belastbare materie (supra, nr. 14) (verbod van mate-
riële dubbele belasting). Bij dit eerste facet heet  het ne bis 

in idem-beginsel een zwaartepunt, omdat de grondslagen 
aan dit facet in deze context een zwaar gewicht geven. De 
herhaalde concretisering van dit beginsel door de wetge-
ver (supra, nr. 12) wordt bij de samenloop van in essentie 
identieke belastingen immers bijkomend bevestigd door 
de essentie van een belasting (supra, nr. 14), het evenredig-
heidsbeginsel (noodzakelijkheidsbeginsel) en het gelijk-
heidsbeginsel (supra, nr.  18). Het ne bis in idem-beginsel 
verliest gewicht bij de samenloop van belastingen die in es-
sentie niet identiek zijn, zoals bij de samenloop van belas-
tingen ten laste van twee verschillende belastingplichtigen 
(economische dubbele belasting). In dat geval behoudt de 
wetgever meer vrijheid om al dan niet dubbele belasting te 
voorkomen (zie echter infra, nr. 25).139

Volgens het verbod van materiële dubbele belasting moet 
de wetgever bij het bepalen van de belastbare materie en de 

137 R. Dworkin, Law’s Empire, 406.
138 R. Dworkin, Law’s Empire, 179 en 184.
139 Deze stelling laat ook ruimte voor de uitspraken van het Grond-
wettelijk Hof en het Hof van Cassatie over de verhouding tussen art. 26 
WIB 1992 en art. 49 WIB 1992 (at rek beroepskosten). De wetgever 
bevestigde met de Programmawet van 27 april 2007 dat de belastbaar-
heid van een voordeel bij de genieter niet uitsluit dat dit voordeel ook 
als niet-at rekbare kost wordt belast bij de voordeelverstrekker (Pro-
grammawet 27 april 2007, BS 8 mei 2007 (derde editie)). Het Grond-
wettelijk Hof besliste dat deze economische dubbele belasting niet 
strijdig is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel (GwH 6 novem-
ber 2008, nr. 151/2008; GwH 22 december 2010, nr. 160/2010; GwH 
10  februari 2011, nr.  27/2011). Het Hof van Cassatie interpreteerde 
art. 49 WIB 1992 ook al in die zin. Art. 26 WIB 1992 sluit daarente-
gen de belastbaarheid van een voordeel bij de genieter wel uit, als dit 
voordeel conform laatstgenoemde bepaling als toegekend abnormaal 
of goedgunstig voordeel al bij de voordeelverstrekker wordt belast 
(uitzondering). Het Hof van Cassatie overwoog echter dat deze uit-
zondering van art. 26 WIB 1992 niet kon worden toegepast bij art. 49 
WIB 1992 (Cass. 12 juni 2009, Arr.Cass. 2009, nr. 401; Cass. 10 juni 
2010, Arr.Cass. 2010, nr. 414).

belastingplichtige zoveel mogelijk het ne bis in idem-begin-
sel in acht nemen, zodat de samenloop van in essentie iden-
tieke belastingen wordt voorkomen.140 Het Hof van Cassatie 
overwoog bijvoorbeeld dat het ne bis in idem-beginsel zich 
ertegen verzet dat dezelfde belastingplichtige voor dezelfde 
hond zowel een hondenbelasting als een rashondenbelasting 
moet bijdragen.141 Voorts moet de wetgever ook bij het be-
palen van het belastbaar feit dit beginsel in acht nemen. Zo 
staat een rioolbelasting die een hoekwoning twee keer tret , 
omdat het belastbaar feit ratione materiae wordt geformu-
leerd op grond van het grenzen aan een straat, op gespan-
nen voet met het ne bis in idem-beginsel.142 Ook bij het be-
palen van de berekeningsmodaliteiten143 en de overgangsbe-
palingen144 van een belasting moet de wetgever het ne bis in 

idem-beginsel als richtsnoer volgen.
De beginselen die pleiten voor een rationeel georgani-

seerde staatsstructuur (supra, nr. 17), verantwoorden dat 
het bovenstaande ook geldt voor belastingen ak omstig 
van verschillende Belgische overheden.145 De invoering 
van lokale registratierechten naast de door de federale 
Staat ingevoerde registratierechten zou bijvoorbeeld strij-
den met dit beginsel (supra, nr. 3), behalve indien de sa-
menloop in het licht van de evenwichtsprincipes redelijk 
kan worden verantwoord (supra, nr. 22).

 Dit facet van het ne bis in idem-beginsel staat op gespan-
nen voet met twee tegengestelde beginselen die een zwaar 
gewicht hebben (supra, nr. 19) en bovendien in de Grondwet 
werden bevestigd, namelijk het i scaal legaliteitsbeginsel en 
het beginsel van de i scale autonomie van de staatkundige 
onderdelen (art. 170 Gw.). Opdat het ne bis in idem-beginsel 
een voldoende tegenwicht zou bieden, wordt voorgesteld om 
ook het ne bis in idem-beginsel in de Grondwet te bevesti-
gen, namelijk in een vijfde paragraaf van art. 170 Gw.: «§ 5. 
De uitoefening van de i scale bevoegdheden gebeurt met 
inachtneming van het beginsel van het verbod van dubbele 
belasting». Dit voorstel vindt steun in het rechtsvergelijken-
de onderzoek. Ook de Duitse146 en de Zwitserse Grondwet147 
bevatten een soortgelijke bepaling.

140 Arbitragehof 25  februari 1988, nr.  47; Arbitragehof 2  juni 1988, 
nr. 57; Cass. 17 februari 1953, Arr.Verbr. 1953, 420; Gent 25 november 
2008, AR 1995/110, www.monkey.be; Antwerpen 14  oktober 2008, 
AR 2007/AR/666, www.monkey.be. 
141 Cass. 17 februari 1953, Arr.Verbr. 1953, 420.
142 Bestendige deputatie Oost-Vlaanderen 16  juni 1994, Not.Fisc.M. 
1994, al . 10, 27, noot M. De Jonckheere.
143 Cass. 16 maart 2007, Arr.Cass. 2007, nr. 141.
144 Cass. 13 mei 1915, Pas. 1915, I, 212.
145 Arbitragehof 25  februari 1988, nr. 47; Brussel 27 mei 1904, Rev.
adm. 1905, 52.
146 Art. 105, § 2 Duitse Grondwet (Gleichartigkeitsverbot). De federale 
Staat en de deelstaten hebben bovendien concurrerende bevoegd-
heden, met voorrang voor de federale overheid (art. 105, § 2 Duitse 
Grondwet). Dit betekent dat de Länder geen materie kunnen belasten 
die al werd belast door de federale overheid.
147 Art. 134 Zwitserse Grondwet; art. 127, derde lid Zwitserse Grond-
wet («La double imposition par les cantons est interdite. La Confédéra-
tion prend les mesures nécessaires»). Zie hierover: M. Simonek, «Tax 
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Ten tweede pleit het ne bis in idem-beginsel voor een ver-
bod van samenloop van identieke belastingen, als een van 
de samenlopende belastingen geen rechtsgrond heet . De 
administratie heet  de belastingwet dan verkeerd geïnterpre-
teerd of toegepast of heet  dezelfde materiële belastingschuld 
twee keer gevestigd of geïnd (verbod van formele dubbele 
belasting). Het gebrek aan rechtsgrond verantwoordt een 
ruimer toepassingsgebied voor dit tweede zwaartepunt van 
het ne bis in idem-beginsel. Niet alleen de samenloop van 
twee in essentie identieke belastingen wordt bedoeld, maar 
bijvoorbeeld ook de samenloop van belastingen ten laste 
van twee verschillende belastingplichtigen (economische 
dubbele belasting)148 of de samenloop met een buitenlandse 
belasting (internationale dubbele belasting).149 Het tweede 
zwaartepunt vindt vooral een grondslag in het i scaal legali-
teitsbeginsel (supra, nr. 18).

Volgens het verbod van formele dubbele belasting moet 
de administratie bij de vestiging en de inning van belas-
tingen zoveel mogelijk het ne bis in idem-beginsel in acht 
nemen. De administratie kan zich voor dezelfde materi-
ele belastingschuld slechts één uitvoerbare titel verschaf-
fen en dezelfde materiële belastingschuld moet slechts 
één keer worden betaald.150 Dit brengt ook mee dat de 
administratie in beginsel geen aanslag kan intrekken om 
vervolgens een nieuwe aanslag te vestigen. Ook na de ver-
nietiging van een aanslag kan in beginsel buiten de ge-
wone aanslagtermijnen geen tweede aanslag worden ge-
vestigd, behalve indien anders is bepaald in de wet.151 Als 
de wetgever uitdrukkelijk een dubbele belasting bepaalt, 
biedt het ne bis in idem-beginsel voor de administratie 
echter geen grondslag om de wet niet toe te passen.152

De administratie moet hierbij ook rekening houden met 
belastingen gevestigd of geïnd door administraties van an-
dere overheden. Zo heet  het Vlaamse Gewest vanaf 1 janu-
ari 2015 de inning van de successierechten overgenomen van 
de Federale Overheidsdienst Financiën.153 De Bijzondere Fi-
nancieringswet bepaalt dat het gewest van de woonplaats van 
de overledene bevoegd is (supra, nr. 17). Als de administratie 
van het Vlaamse Gewest bij de inning van deze belastingen 
het begrip «woonplaats» anders interpreteert of toepast dan 
de andere administraties, dan kan dit leiden tot dubbele be-
lasting. Het ne bis in idem-beginsel pleit voor een uniforme 
interpretatie en toepassing van deze regels.

Coordination between Cantons in Switzerland – Role of the Courts» 
in M. Lang et al. (eds.), Horizontal Tax Coordination, Amsterdam, 
IBFD, 2012, 221-244.
148 Com.WIB92, nr. 376/10.
149 Cass. 14 december 1973, Arr.Cass. 1974, 432.
150 Cass. 24 juni 1958, Arr.Verbr. 1958, 868; Cass. 6 maart 1981, Arr.
Cass. 1980-81, nr. 397.
151 Cass. 11 maart 2011, Arr.Cass. 2011, nr. 189; Cass. 24 juni 1958, 
Arr.Verbr. 1958, 868.
152 Gent 25  februari 1983, FJF 1983, nr.  83/115; Antwerpen 8  juni 
1993, Fisc.Koer. 1993, 650 (weergave).
153 Art. 10 van het decreet van 9 november 2012 houdende diverse 
bepalingen betref ende i nanciën en begroting, BS 26 november 2011.

25. Tweede facet. Het ne bis in idem-beginsel heet  ook 
een rol in een ruimere context. Het gaat dan niet nood-
zakelijk om de samenloop van belastinge  n die in essen-
tie identiek zijn of de samenloop van belastingen zonder 
rechtsgrond (supra, nr.  24). Het ne bis in idem-beginsel 
doelt dan op de maatregelen tegen dubbele belasting in 
een ruimere betekenis, zoals de economische of interna-
tionale dubbele belasting (supra, nr. 13). Dit tweede facet 
van het ne bis in idem-beginsel pleit voor een doeltref-
fende, noodzakelijke en zorgvuldige voorkoming of ver-
mindering van dubbele belasting. Dit facet volgt uit het 
gelijkheidsbeginsel, dat ook belastingplichtigen die ver-
stoken blijven van een vrijstelling of vermindering van 
belasting, besc hermt. De wetgever moet de vrijstelling of 
vermindering van belasting immers kunnen verantwoor-
den ten aanzien van de belastingplichtigen die hiervoor 
niet in aanmerking komen. Uit het gelijkheidsbeginsel 
volgt dat maatregelen tegen dubbele belasting moeten 
beantwoorden aan een legitiem doel. Dubbele belasting 
en dubbele niet-belasting die wegens gebrek aan doel-
tref endheid, noodzakelijkheid of zorgvuldigheid van de 
maatregel niet passen binnen dit doel, staan met het ne 

bis in idem-beginsel op gespannen voet (supra, nr. 18).
Vooral bij de verdragsrechtelijke maatregelen tegen inter-

nationale dubbele belasting wordt op dit punt een probleem 
vastgesteld (supra, nr.  12). Uit de beperkte informatie die 
hierover beschikbaar is, blijkt dat deze verdragen weliswaar 
worden gesloten om de economische betrekkingen tussen 
de verdragsluitende Staten te verbeteren.154 Het is echter on-
voldoende duidelijk in hoeverre de wetgever bij de instem-
ming met deze verdragen vooral de concurrentiepositie van 
Belgische inwoners in het buitenland wil bevorderen, dan 
wel louter de zware i nanciële last van internationale dub-
bele belasting beoogt te voorkomen of te verminderen. Deze 
tekortkoming werd ook opgemerkt in een resolutie die in 
2006 werd ingediend in de Kamer: «De uitgangspunten en 
doelstellingen van het Belgisch internationaal belastingbe-
leid zijn (…) weinig of niet transparant».155 Zo is niet dui-
delijk of de vrijstelling van winsten die niet ef ectief worden 
belast in de Verenigde Arabische Emiraten, past binnen het 
verdragsbeleid en het legitiem doel van de wetgever bij zijn 
instemming met dit verdrag. Deze vrijstelling heet  als voor-
deel dat Belgische ondernemingen in de Verenigde Arabi-
sche Emiraten concurrentieel zijn, maar reikt verder dan het 
louter voorkomen of verminderen van de zware i nanciële 
last van dubbele belasting, die in het voorbeeld immers niet 
ef ectief is (supra, nr. 3).

Daarom wordt voorgesteld om in de bevoegde parlemen-
ten een resolutie over het verdragsbeleid goed te keuren. In 

154 Inleiding tot de algemene commentaar bij de overeenkomsten tot 
het voorkomen van dubbele belasting inzake belastingen naar het in-
komen en naar het vermogen, nr. 30, http://i scus.fgov.be/interfafznl/
nl/downloads/comConvIntro.pdf.
155 Voorstel van resolutie betref ende belastingparadijzen, Parl.St. Ka-
mer 2005-06, nr. 51K2313/001.
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deze resolutie moet het verdragsbeleid worden uiteengezet. 
Voorts moeten de parlementen beter op de hoogte zijn van 
de verdragsonderhandelingen inzake belastingen. Hiertoe 
wordt voorgesteld om art. 167 Gw. aan te vullen met een in-
formatieverplichting over verdragen inzake belastingen: «De 
Kamer van volksvertegenwoordigers wordt in iedere fase 
van de procedure onverwijld en ten volle geïnformeerd over 
het sluiten van verdragen inzake belastingen voor de Staat. 
De Gemeenschaps- en Gewestparlementen worden in iedere 
fase van de procedure onverwijld en ten volle geïnformeerd 
over het sluiten van verdragen inzake belastingaangelegen-
heden waarvoor zij bevoegd zijn». Deze twee voorstellen slui-
ten ook aan bij de initiatieven van de OESO tegen dubbele 
niet-belasting en agressieve belastingplanning. De OESO 
pleit ervoor dat Staten een duidelijk beleid inzake belasting-
verdragen uitwerken. In het algemeen dienen Staten volgens 
de OESO goed te overwegen of met een bepaalde Staat al dan 
niet een verdrag wordt gesloten of desgevallend beëindigd. 
De OESO lijst een aantal elementen op die bepalend kun-
nen zijn bij deze beslissing: het bestaan van economische be-
trekkingen tussen de twee Staten, normale belastinghei  ng 
in de andere Staat (anders is het risico op dubbele belasting 
niet aanwezig). De OESO nuanceert deze elementen wel: een 
Staat kan ook gegronde niet-i scale redenen hebben om een 
verdrag te sluiten met een andere Staat. Deze beslissing be-
hoort dan tot de soevereine bevoegdheid van deze Staten.156

V. Ne bis in idem als houvast voor de rechter

26. Het ne bis in idem-beginsel biedt niet alleen richt-
snoeren voor de wetgever, maar is ook een houvast voor 
de rechter. Volgens Dworkin moet de rechter een wet zo 
interpreteren dat deze het best aansluit bij de rechtsorde 
in haar geheel en dat de wet een zo coherent mogelijke 
verantwoording krijgt in het licht van de rechtsorde in 
haar geheel. De algemene rechtsbeginselen vormen hier-
bij een houvast voor de rechter. Dit is de «constructieve 
interpretatiemethode» van Dworkin.157 Deze construc-
tieve interpretatiemethode sluit aan bij de werking van 
de algemene rechtsbeginselen in de Belgische rechtsorde 
(supra, nr. 8) en bij de systematische en de rechtsteleolo-
gische interpretatiemethoden (supra, nr. 10).

27. De toepassing van de algemene rechtsbeginselen en 
deze interpretatiemethoden door de rechter wordt in het be-
lastingrecht echter argwanend bekeken, omdat de wetgever 
conform het i scaal legaliteitsbeginsel exclusief bevoegd is 
om belastingen, belastingvrijstellingen en -verminderingen 
in te voeren (art. 170 Gw.). Volgens Van Crombrugge impli-
ceert het i scaal legaliteitsbeginsel dat er in het belastingrecht 
naast de wet weinig plaats is voor algemene rechtsbeginse-

156 OECD, Preventing the Granting of Treaty Benei ts in Inappropriate 
Circumstances, OECD/G20 Base Erosion and Proi t Shit ing Proj ect, 
OECD Publishing, 16 september 2014, 15 en 102.
157 R. Dworkin, Law’s Empire, 338.

len.158 De vrees bestaat dat de rechter onterecht ab reuk zou 

doen aan de bevoegdheid van de wetgever.

Om deze klassieke leer te nuanceren, werd aangetoond 

dat het ne bis in idem-beginsel in de rechtsorde zelf aan-

wezig is: het ne bis in idem-beginsel vindt onder meer een 

grondslag in de herhaalde concretisering van dit beginsel 

door de wetgever (supra, nr. 12). Hoewel ingestemd kan 

worden met een zwaar gewicht voor het i scaal legaliteits-

beginsel (supra, nr. 21), kan hier verder niet uit afgeleid 

worden dat er geen plaats is voor andere algemene rechts-

beginselen. Het i scaal legaliteitsbeginsel moet, zoals 

ook geldt voor andere beginselen, worden afgewogen ten 

aanzien van eventuele tegengestelde beginselen (supra, 

nr. 20). De rechter moet binnen de beperkingen van zijn 

bevoegdheid op grond van de constructieve interpreta-

tiemethode de belastingwet zo coherent mogelijk met 

het geheel van de rechtsorde interpreteren; het ne bis in 

idem-beginsel behoort ook tot deze rechtsorde. De rech-

ter moet bij de interpretatie van wetten dus «rekening 

houden met» de verschillende facetten van het ne bis in 

idem-beginsel: het beginsel van het verbod van materiële 

en formele dubbele belasting (supra, nr. 24) en het begin-

sel van de doeltref ende, noodzakelijke en zorgvuldige 

voorkoming en vermindering van dubbele belasting (su-

pra, nr. 25). De rechter moet daarbij echter ook steeds een 

afweging maken met de tegengestelde beginselen (supra, 

nrs. 21 en 22).

28. Op welke manier moet de rechter «rekening hou-

den met» het ne bis in idem-beginsel? In de eerste plaats 

wordt aanvaard dat algemene rechtsbeginselen een 

grondslag bieden om wetten ruimer of beperkter te inter-

preteren dan de tekst op het eerste gezicht laat vermoe-

den.159 Het ne bis in idem-beginsel als algemeen rechtsbe-

ginsel biedt aan de rechter dus een grondslag om wetten 

ruimer of beperkter te interpreteren. Wegens het zware 

gewicht van het i scaal legaliteitsbeginsel moet deze in-

terpretatie in beginsel (zie echter infra) aansluiting kun-

nen vinden met de wettekst (supra, nr. 21). Voor zover de 

wettekst dit toelaat, pleit het ne bis in idem-beginsel voor 

een interpretatie die dubbele belasting voorkomt.160

Voorts is de Raad van State bevoegd om zich uit te 

spreken over overtredingen van onder meer algemene 

rechtsbeginselen door reglementen van administratieve 

158 S. Van Crombrugge, De grondregels van het Belgisch i scaal recht, 
Gent, Biblo, 2009, 52.
159 I. Verougstraete, J.F. Leclercq, A. Bossuyt en Th. Werquin 
o.c., 130, www.cassonline.be/uploads/59/cass2002nl.pdf.; P. Van Ors-
hoven, «Non scripta, sed nata lex» in M. Van Hoecke (ed.), Algemene 
rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, (59) 79.
160 Bv. Cass. 13  mei 1915, Pas. 1915, I, 212; Antwerpen 14  oktober 
2008, AR 2007/AR/666, www.monkey.be. In dezelfde zin: Hoge Raad 
16  december 2011, zaaknummer 10/05075, www.rechtspraak.nl; 
Conseil Constitutionnel 26 november 2010, nr. 1010-70, www.conseil-
constitutionnel.fr.
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overheden.161 De gemeenteraad en de provincieraad zijn 
bij het instellen van een belastingreglement adminis-
tratieve overheden.162 De Raad van State is daarom be-
voegd om de belastingreglementen van deze overheden 
te toetsen aan de algemene rechtsbeginselen en om ze te 
vernietigen.163 Art. 159 Gw. bepaalt daarnaast dat de ho-
ven en de rechtbanken de provinciale en gemeentelijke 
besluiten en verordeningen toepassen voor zover zij met 
de wetten overeenstemmen. Het begrip «wetten» omvat 
eveneens de algemene rechtsbeginselen.164 De hoven en 
de rechtbanken laten bijgevolg de lokale belastingen die 
strijdig zijn met de algemene rechtsbeginselen, buiten 
toepassing.165 Het bovenstaande geldt ook voor het ne bis 

in idem-beginsel. Als het ne bis in idem-beginsel in het 
licht van de evenwichtsprincipes zwaarder weegt dan de 
tegengestelde beginselen (supra, onderdeel  III), biedt dit 
beginsel voor de rechter een grondslag voor de vernieti-
ging of het buiten toepassing laten van een van de samen-
lopende belastingen.166

De hoven en rechtbanken zijn echter niet bevoegd 
om belastingen die werden ingevoerd door de federale 
Staat, de gemeenschappen of de gewesten, te toetsen 
aan de algemene rechtsbeginselen. Het Grondwettelijk 
Hof is wel bevoegd om dergelijke belastingen te toetsen, 
maar enkel aan de bevoegdheidsverdelende regels, de 
door titel  II van de Grondwet gewaarborgde grondrech-
ten, art.  170, 172 en 191 Gw. en het beginsel van de fe-
derale loyauteit (art.  143, §  1 Gw.) (toetsingsnormen).167 
Het Grondwettelijk Hof acht zich daarnaast echter ook 
bevoegd om te toetsen aan algemene rechtsbeginselen 
die inherent begrepen zijn in deze toetsingsnormen. 
Zo toetste het Grondwettelijk Hof al normatieve akten 
aan het ne bis in idem-beginsel in het strafrecht,168 het 
evenredigheidsbeginsel,169 het rechtszekerheidsbegin-

161 Art. 14, § 1 RvS-Wet, zoals laatst gewijzigd door de wet van 27 mei 
2014, BS 3 juli 2014.
162 M. De Jonckheere, De gemeentelijke belastingbevoegdheid. Fis-
caaljuridische aspecten, Brugge, die Keure, 1996, 212.
163 Bv. RvS 14  juli 2008, nr.  185.386; RvS 17  juni 2010, nr.  205.333 
(rechtszekerheidsbeginsel).
164 K. Rimanque, De grondwet toegelicht, gewikt en gewogen, Antwer-
pen, Intersentia, 2005, 357. 
165 Bv. Cass. 10  november 1994, Arr.Cass. 1994, 948, AJT 1994-95, 
336, noot W. Robben, T.Gem. 1995, 361, noot M. De Jonckheere; H. 
Dubois, «Overzicht van rechtspraak lokale en regionale belastingen», 
TFR 1988, al . 77, (83) 89.
166 Bv. Cass. 17  februari 1953, Arr.Verbr. 1953, 420. In dezelfde zin: 
Gent 25 november 2008, AR 1995/110, www.monkey.be.
167 Art. 1 (beroep tot vernietiging) en art. 26, § 1 (prejudiciële vraag) 
van de bijzondere wet 16 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof.
168 Bv. Arbitragehof 26 april 2007, nr. 67/2007. Zie ook: GwH 19 de-
cember 2013, nr. 181/2013, overweging B.3.2; Arbitragehof 8 novem-
ber 2006, nr. 165/2006; Arbitragehof 6 november 2002, nr. 157/2002; 
Arbitragehof 19 december 2001, nr. 159/2001; Arbitragehof 22 maart 
1994, nr. 27/94; Arbitragehof 20 januari 1994, nr. 6/94.
169 Bv. Arbitragehof 19 mei 2004, nr. 88/2004.

sel170 en het beginsel van de Belgische EMU.171 Omdat 
het ne bis in idem-beginsel, voor zover het de samenloop 
verbiedt van in essentie identieke belastingen, inherent 
begrepen is in een aantal van deze toetsingsnormen (su-

pra, nrs. 17 en 18), is het Grondwettelijk Hof bevoegd om 
de samenloop van dergelijke belastingen aan het ne bis 

in idem-beginsel te toetsen. Dit impliceert bijvoorbeeld 
dat de samenloop van de federale personenbelasting en 
de gewestelijke opcentiemen onderworpen is aan het toe-
zicht van het Grondwettelijk Hof: deze samenloop moet 
evenredig zijn (supra, nr. 3).

29. De wetgever kan om billijkheidsoverwegingen de 
voorkoming of vermindering van dubbele belasting uit-
breiden naar de samenloop van belastingen die in essen-
tie niet identiek zijn, zoals bij de samenloop van belastin-
gen ten laste van twee verschillende belastingplichtigen 
(economische dubbele belasting) of de samenloop met 
een buitenlandse belasting (internationale dubbele belas-
ting) (supra, nr. 12). Het ne bis in idem-beginsel pleit in 
deze ruimere context voor een interpretatie die leidt tot 
een doeltref ende, noodzakelijke en zorgvuldige voor-
koming of vermindering van dubbele belasting (supra, 
nr. 25). In deze ruime context is de rol van het ne bis in 

idem-beginsel echter beperkter, omdat de toepassing van 
het ne bis in idem-beginsel minder volgt uit de rechts-
orde, maar vooral uit de historische wil van de wetgever. 
Het ne bis in idem-beginsel is dan dienstig om deze histo-
rische wil te achterhalen. De toepassing van het ne bis in 

idem-beginsel sluit hier meer aan bij de wetsteleologische 
interpretatiemethode, minder bij de systematische of de 
rechtsteleologische interpretatiemethoden (supra, nr. 9).

VI. Besluit

30. Het ne bis in idem-beginsel is een algemeen 
rechtsbeginsel in het belastingrecht. Het ne bis in idem-

beginsel kan als algemeen rechtsbeginsel worden geïn-
duceerd uit de herhaalde concretisering ervan door de 
wetgever. Bovendien vindt het ne bis in idem-beginsel 
een grondslag in de essentie van een belasting. Het ne 

bis in idem-beginsel is ten slotte een middelbeginsel 
voor doelbeginselen die pleiten voor een rationeel ge-
organiseerde staatsstructuur (het territorialiteitsbegin-
sel, het beginsel van de Belgische EMU en het beginsel 
van de federale loyauteit) en doelbeginselen die de be-
lastingplichtige beschermen tegen willekeurige en on-
redelijke belastingen (het i scaal legaliteitsbeginsel, het 
evenredigheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel 
en het gelijkheidsbeginsel). Het ne bis in idem-beginsel 
biedt als algemeen rechtsbeginsel richtlijnen voor de 
wetgever en een houvast voor de rechter.

170 Bv. Arbitragehof 5 juli 1990, nr. 25/90; Arbitragehof 22 november 
1990, nr. 36/90; Arbitragehof 17 december 2003, nr. 164/2003; Arbi-
tragehof 4 mei 2005, nr. 86/2005.
171 Bv. Arbitragehof 25 februari 1988, nr. 47.

this jurisquare copy is licenced to Universiteit  Antwerpen


