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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 rechtstheoretische 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» belasting. Sinds de oprichting van de Belgische Staat in 1830 versterken een aantal 
maatschappelijke evoluties deze negatieve bijgedachte. In de eerste plaats is de belastingdruk 
gestegen.3De overheid heeft namelijk meer taken op zich genomen, waardoor ook haar 
financieringsbehoeften stegen. Voor de financiering van deze taken voerde de overheid nieuwe 
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belastingen in, ook op materies die al eerder werden belast.4 In de rechtsleer wordt erop gewezen 
dat naarmate de belastingdruk steeg, de nadelige financiële gevolgen van dubbele belasting voor de 
belastingplichtige bovendien toenamen.5Ten tweede is ook het risico op identieke belastingen 
afkomstig 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 
belastingbevoegdheid toe.6 In 1980 kregen ook de gewesten en de gemeenschappen een autonome 
belastingbevoegdheid.7Deze overheden kunnen bijgevolg in beginsel identieke belastingen invoeren. 
Bij grensoverschrijdende activiteiten of investeringen bestaat daarnaast ook het risico op identieke 
belastingen afkomstig van een andere Staat. De internationalisering van de economie en de daarmee 
gepaard gaande verhoogde mobiliteit van de belastingplichtigen hebben volgens de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (hierna: OESO) tot gevolg dat dit risico van 
internationale dubbele belasting zich ook in de praktijk steeds vaker voordoet.8 
 
2. Volgens de OESO is dubbele belasting nadelig voor kapitaalinvesteringen, het uitwisselen van 
goederen en diensten, technologie, de ontwikkeling van grensoverschrijdende activiteiten en de 
mobiliteit van personen.9Ook de Europese Commissie beschouwt dubbele belasting als een van de 
fundamentele hindernissen voor grensoverschrijdende activiteiten en investeringen binnen de 
Europese Unie. Volgens de Europese Commissie verstoort dubbele belasting economische 
beslissingen, omdat middelen niet op de meest efficiënte plaats of manier worden ingezet.10De 
Europese Commissie heeft bijgevolg verschillende initiatieven genomen tegen dubbele belasting.11  
Van Orshoven stelt vast dat deze nadelige effecten niet alleen bestaan bij internationale dubbele 
belasting, maar ook bij dubbele belasting binnen de Belgische Staat.12Uit onderzoek volgt inderdaad 

                                                   
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, Deventer, Kluwer Law International, 

1989, 72; E. Schreuder, «Les conventions conclues par la Belgique en vue de prévenir la double 
imposition des revenus» in Mélanges offerts à Camille Hauchamps à l’occasion du 60e anniversaire 
de la revue, Braine l’Alleud, Juridica, 1957, (125) 127; J. Van Houtte, Beginselen van het Belgisch 
belastingrecht, Gent, Story Scientia, 1966, 181; A.A. Verstraeten, «Double (Non-)Taxation in VAT and 
Direct Taxes: Which Tax is Better for Developing Countries?» in M. Lang et al. (eds.), Value Added 
Tax and Direct Taxation. Similarities and Differences, 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 editie), p. 8900 
8
 Com.OESO, Inleiding, nr. 5 

9
 Com.OESO, Inleiding, nr. 1 

10
 Communication from the Commission to the Council, the European 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 Commission 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 Commission to the European Parliament, the Council and 
the European Economic and Social Committee, Double Taxation in the Single Market, COM(2011)712 
final. 
11

 Verdrag 90/436/EEG ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen 
verbonden ondernemingen; Richtlijn 90/435/EEG van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke 
fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten; 
Richtlijn 2003/49/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende een gemeenschappelijke 
belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty’s tussen verbonden ondernemingen van 
verschillende lidstaten; Aanbeveling van de Commissie van 15 december 2011 betreffende 
voorkoming van dubbele belasting van nalatenschappen, 2011/856/EU. 
12

 P. Van Orshoven, «De fiscale bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse 
Gewest» in Vlaamse fiscaliteit status quaestionis, Brugge, die Keure, 1997, (1) 30 



dat parallelle belastingbevoegdheden binnen een Staat een negatieve impact kunnen hebben op het 
aantrekken van buitenlandse investeerders. Deze investeerders houden namelijk rekening met het 
risico dat onvoldoende coherentie tussen 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.14Volgens Happé 
strookt het niet met de rechtvaardigheid dat belastingplichtigen «als het ware tweemaal hun fair 
share [moeten bijdragen]».15   
 
3. De wetgever heeft daarom verschillende maatregelen tegen dubbele belasting ingevoerd. Een 
aantal voorbeelden 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, bepaalt 
de wetgever dat de gewesten en de gemeenschappen in beginsel geen materies kunnen belasten die 
de federale Staat al belast.17De wetgever heeft 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 
Registratierechten), 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 gewestelijke opcentiemen 
en de aanvullende gemeentebelasting.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 goederen de 
Belgische successierechten worden verminderd met de buitenlandse successierechten op deze 
onroerende goederen (art. 17 W.Succ.). Deze vermindering is alleen van toepassing als de 
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buitenlandse belasting effectief is verschuldigd en betaald.19In andere gevallen is deze 
belastingvoorwaarde echter minder streng. Zo bepaalt het belastingverdrag tussen België en de 
Verenigde Arabische Emiraten (hierna: VAE), om internationale dubbele belasting te voorkomen, een 
vrijstelling voor de winsten van een Belgische vennootschap die toerekenbaar 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».20Hoewel 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».21Deze interpretatie leidt tot dubbele niet-belasting: de inkomsten worden in de 
VAE niet effectief belast en worden in België vrijgesteld. 
 
4. De opzet van het onderzoek is de coherentie in de maatregelen tegen dubbele belasting te 
verhogen. In de Belgische rechtsorde brengen de algemene rechtsbeginselen meer coherentie tot 
stand (infra, nr. 8). Dubbele belasting 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 rechtsbeginsel22, 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 uiteenlopende 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 toepassing had gelaten wegens 
strijdigheid met het ne bis in idem-beginsel.23  In zijn overwegingen bevestigde het Hof het statuut 
van het ne bis in idem-beginsel als algemeen rechtsbeginsel. In een arrest van 30 november 1950 
overwoog het Hof echter dat het ne bis in idem-beginsel geen algemeen rechtsbeginsel was.24Ook de 
Raad van State erkende 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   
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In de rechtsleer staat aan het ene uiterste Tiberghien, die ook schrijft dat het ne bis in idem-beginsel 
in het belastingrecht 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».27Aan het andere uiterste betoogt 
daarentegen Harmel, die het ne bis in idem-beginsel diepgaand heeft onderzocht in de 
registratierechten, dat «Il n’est pas nécessaire de s’attacher ici à la justification rationnelle d’un 
principe qui se défend lui-même». Hij schrijft verder: «C’est, en effet, 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 obligation. Aussi ne s’étonnera-t-on pas de la trouver déjà formulée dans cette regula de 
Gaius: «Bona fides 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 
elliptique, 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, 
enfin, l’oppose à l’Administration fiscale».28   
 
5. De zoektocht naar meer coherentie in de maatregelen 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 belastingrecht? 
Hoe werkt dit beginsel? 
 
B. Rechtstheoretische kader  
 
1° Ronald Dworkin  
 
6. Voor het onderzoek wordt de rechtstheorie van Dworkin gekozen als uitgangspunt voor het 
rechtstheoretische 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 onderzoek (supra, nr. 4). 
 
De algemene rechtsbeginselen volgen uit de vereisten 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 economic, political, or social situation deemed desirable, but because it is a requirement of 
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justice or fairness or some other dimension of morality».31De algemene rechtsbeginselen 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 quotations 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 profit from his own wrong, but we 
do not mean that the law never permits a man to profit from wrongs he commits».32   
 
De algemene rechtsbeginselen zijn onderling coherent en beïnvloeden elkaar. De onderlinge 
coherentie van de algemene rechtsbeginselen impliceert een aantal algemene rechtsbeginselen die 
in eenzelfde richting wijzen.33Binnen deze groep van algemene rechtsbeginselen maakt Van Hoecke 
een onderscheid tussen doelbeginselen en middelbeginselen. Hij betoogt dat doelbeginselen een 
bepaald doel formuleren «dat op zich geldt en geen middel is voor een nog hoger doel». Zo is het 
gelijkheidsbeginsel een doelbeginsel. Een middelbeginsel formuleert volgens hem een belangrijk 
principe dat «evenwel herleid 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 partij 
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 uitspraak te doen over niet-gevorderde 
zaken».34Middelbeginselen kunnen dus worden afgeleid van meer abstracte doelbeginselen. Het 
middelbeginsel wijst dan in dezelfde richting als het doelbeginsel en helpt het doelbeginsel te 
verwezenlijken.35Een middelbeginsel staat ten dienste van een of meer doelbeginselen. Verder zal 
betoogd worden 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 [moeten] zijn in de meer 
fundamentele rechtsbeginselen die een bepaalde rechtsfiguur, een bepaalde rechtstak of het hele 
rechtssysteem schragen».36 Wat betekent deze inpasbaarheid? Er bestaat een wisselwerking tussen 
de algemene rechtsbeginselen en de rechtsregels. Aan de ene kant zijn de rechtsregels een 
concretisering van een of meer algemene rechtsbeginselen. Aan de andere kant verklaren de 
algemene rechtsbeginselen de concrete rechtsregels. De algemene rechtsbeginselen verklaren 
waarom de wetgever een rechtsregel invoerde. Dworkin verduidelijkt 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».37In de rechtsleer wordt toegelicht dat de rechtsregels 
aldus zijn ingebed in een coherent geheel dat zich op een meer abstract niveau bevindt, in de vorm 
van algemene rechtsbeginselen. De rechtsregels zijn bijgevolg ook onderling coherent, omdat ze in 
de algemene rechtsbeginselen een gemeenschappelijke verklaring vinden.38   
 
7. Volgens de coherentietheorie van Dworkin bieden de algemene rechtsbeginselen zowel aan de 
wetgever als aan 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 
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morally coherent, and an adjudicative principle, 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 Belgische rechtsorde een eerste aanknoping bij 
het statuut van de algemene rechtsbeginselen.40 Het Hof van Cassatie heeft deze aanknoping 
impliciet bevestigd in zijn jaarverslag 2002-2003. Volgens het Hof brengen de algemene 
rechtsbeginselen in de Belgische rechtsorde namelijk coherentie 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».41Het Hof van Cassatie heeft de algemene 
rechtsbeginselen dan ook als rechtsbron erkend.42Ook de Belgische rechtsleer erkent dat de 
algemene rechtsbeginselen een onderdeel zijn van de rechtsorde.43   
 
Dworkin omschrijft 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 dimension of 
morality».44Stemmen de «principles» zoals beschreven door Dworkin overeen met de algemene 
rechtsbeginselen die door het Hof van Cassatie als rechtsbron worden erkend? Deze 
overeenstemming blijkt inderdaad uit de omschrijving die Dumon geeft 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 neergelegd. (...). 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 grondwettelijke 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 
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moeten worden onderscheiden van deze morele beginselen.46Opdat morele beginselen erkend 
kunnen worden als algemene rechtsbeginselen, moeten ze inderdaad eerst in de rechtsorde zijn 
opgenomen. Ook in de coherentietheorie van Dworkin zijn morele beginselen niet automatisch 
«principles». Volgens Dworkin moeten de «principles» immers gevonden worden in de rechtsorde 
zelf, als verklaring voor de rechtsregels: «a principle is a principle of law if it figures in the soundest 
theory of law that can be provided as a justification for the explicit substantive and institutional rules 
of the jurisdiction in question».47   
 
Voorts sluit ook de werking van de algemene rechtsbeginselen in de Belgische rechtsorde aan bij de 
coherentietheorie van Dworkin. Volgens de coherentietheorie hebben de algemene rechtsbeginselen 
twee functies: richtsnoer voor de wetgever en leidraad voor de rechter (supra, nr. 7). Ook in de 
Belgische rechtsorde beschrijft Verougstraete 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 législateur; il a surtout une fonction supplétive 
pour rendre au droit sa cohérence; il a finalement une fonction correctrice surtout à l’égard de 
l’administration».48   
 
9. De coherentietheorie van Dworkin vindt met de Belgische rechtsorde een tweede aanknoping bij 
de interpretatiemethoden.49In België wordt een onderscheid gemaakt tussen de tekstuele (en 
grammaticale) interpretatiemethode, de systematische (en logische) interpretatiemethode en de 
wets- of rechtsteleologische (of historische) interpretatiemethode.50In fiscalibus beïnvloedt het 
fiscaal legaliteitsbeginsel (infra, nr. 18) het relatieve belang van de interpretatiemethoden. Het Hof 
van Cassatie 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.52Wegens dit vereiste van 
strikte interpretatie wordt veel belang gehecht aan de tekstuele (en grammaticale) 
interpretatiemethode. 
 
Volgens de tekstuele (en grammaticale) interpretatiemethode wordt in eerste instantie gezocht naar 
de juiste betekenis aan de hand van de woorden zelf van de wettekst.53 Hiertoe wordt gekeken naar 
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de gewone en gebruikelijke betekenis van deze woorden, behoudens indien een afwijkende 
juridische definitie werd bepaald.54Bij een duidelijke betekenis is geen verdere interpretatie nodig. 
Het adagium interpretatio legis cessat in claris verwoordt dit interpretatieprincipe.55Van Hoecke 
schrijft echter dat «een wettekst geen betekenis [op] zichzelf (…) heeft, doch een betekenis krijgt 
door een situering van deze tekst binnen een bepaalde context».56Ook in fiscalibus 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 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 rekening 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 hogere norm, de regel dat uitzonderingen strikt 
moeten worden geïnterpreteerd, de interpretatieregels gebaseerd op een a fortiori-redenering, een 
a contrario-redenering of een analogieredenering.59Twee normen van hetzelfde niveau worden ook 
coherent met elkaar geïnterpreteerd.60   
 
In de rechtsleer wordt voorts een onderscheid gemaakt tussen de wetsteleologische (of 
wetshistorische) interpretatiemethode en de rechtsteleologische (of rechtshistorische) 
interpretatiemethode.61 De wetsteleologische interpretatiemethode zoekt naar de doelstelling van 
de wetgever op het ogenblik dat hij de wet invoerde. Deze doelstelling wordt doorgaans gevonden in 
de parlementaire voorbereidingsstukken of in de historische context van de wet.62De 
rechtsteleologische 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 omschrijft deze methode als volgt: «De rechtsteleologische 
interpretatie situeert de wettekst niet tegen de achtergrond van de concrete (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   
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Terwijl de rechtsleer hierover uiteenlopende standpunten inneemt,64past het Hof van Cassatie 
ondanks het fiscaal legaliteitsbeginsel ook bij de interpretatie van belastingwetten binnen bepaalde 
grenzen de systematische,65 de wetsteleologische66en de rechtsteleologische 
interpretatiemethoden67 toe. 
 
10. De rechtstheorie van Dworkin sluit vooral aan bij de systematische en de rechtsteleologische 
interpretatiemethoden. Voor zover de theorie van Dworkin coherentie onderstelt 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 opvattingen. De coherentie van de rechtsorde 
evolueert echter samen met de fundamentele beginselen en de maatschappij.68Dworkin gebruikt 
daarbij het beeld van een kettingroman («chain novel»).69De historische wetgever begint het verhaal; 
vervolgens krijgt de kettingroman een vervolg tegen de achtergrond van de rechtsorde in haar 
geheel. De rechtsteleologische 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 manier legitimeren de algemene rechtsbeginselen ook de rechtsteleologische 
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 belastingrecht 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 algemene rechtsbeginselen (supra, 
nr. 6). Door de veralgemening van de herhaalde concretisering van een beginsel in de rechtsregels 
kan bijgevolg een algemeen rechtsbeginsel worden geïnduceerd.70Ook in de Belgische rechtsleer 
beschrijft Ganshof van der Meersch de wisselwerking tussen de algemene rechtsbeginselen en de 
rechtsregels als een proces van deductie en inductie: «Le législateur déduit, implicitement ou 
expressément, des principes généraux du droit, des applications. Mais, d’autre part, on observe que 
le juge induit le principe général des applications que la loi en a faites, pour lui reconnaïtre le 
caractère d’une source autonome de droit».71Zowel het Hof van Cassatie als het Grondwettelijk Hof 
hebben deze inductietechniek al toegepast om algemene rechtsbeginselen uit de Belgische 
rechtsorde af te leiden.72   

                                                   
64

 Wegens het fiscaal legaliteitsbeginsel legt Tiberghien in fiscalibus de klemtoon op de tekstuele 
interpretatiemethode (A. Tiberghien, o.c., nrs. 62 e.v.), terwijl volgens Van Crombrugge de voorkeur 
lijkt te moeten uitgaan naar systematische interpretatie, «waarbij de wet wezenlijk wordt beschouwd 
als deel uitmakend van een ruimer en coherent systeem» (S. Van Crombrugge, «Fraus legis of 
wetsontduiking in het Belgisch fiscaal 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 procureur-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 
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 



 
12. Uit het onderzoek volgt dat het ne bis in idem-beginsel herhaaldelijk door de wetgever werd 
geconcretiseerd. Omgekeerd 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. 
Daarbij wordt een evolutie vastgesteld (supra, nr. 10). Terwijl de wetgever het ne bis in idem-
beginsel vóór de Eerste Wereldoorlog vooral concretiseerde bij de registratierechten,73kreeg dit 
beginsel nadien in het belastingrecht een steeds ruimere toepassing. De toenemende belastingdruk 
verklaart deze evolutie. Naarmate de belastingdruk toenam, wogen de nadelige financiële gevolgen 
van dubbele belasting voor de belastingplichtige namelijk zwaarder (supra, nr. 1). Uit de 
parlementaire voorbereidingsstukken van een aantal fundamentele 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 heeft 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 afkomstig van verschillende Belgische overheden. Zo bepaalt 
de wetgever bij belastingen die pas na de Eerste Wereldoorlog werden ingevoerd, doorgaans een 
verbod voor de provincies en de gemeenten om een identieke materie te belasten.76De 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).77Sinds de vierde 
staatshervorming bepaalt de wetgever dat de federale Staat en de gemeenschappen de materies 
water en afval niet mogen belasten.78 Water en afval behoren tot de materiële bevoegdheden van de 
gewesten.79Ten slotte gaven ook de grondwetgever en de bijzondere wetgever bij de opeenvolgende 
staatshervormingen aan het ne bis in idem-beginsel in het belastingrecht een steeds zwaarder 
gewicht.80Sinds de zesde staathervorming wordt het ne bis in idem-beginsel zelfs naast een aantal 
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algemene rechtsbeginselen met grondwettelijke waarde, zoals het beginsel van de federale loyauteit 
en het beginsel van de Belgische economische unie en de monetaire eenheid (Belgische EMU), als 
«principe» bevestigd in de Bijzondere Financieringswet.81   
 
Door de toenemende belastingdruk en de stijgende internationale mobiliteit heeft de wetgever de 
toepassing van het ne bis in idem-beginsel ook steeds vaker uitgebreid naar internationale dubbele 
belasting, eerst in internrechtelijke maatregelen en daarna in bilaterale verdragen.82Terwijl deze 
belastingvrijstellingen of -verminderingen tegen internationale dubbele belasting eerst bijna 
onvoorwaardelijk waren83, wilde de wetgever met deze maatregelen nadien (vooral of alleen) de 
financiële last van de samenloop van de Belgische belasting met de buitenlandse belasting verlichten. 
Daarom stelde hij na de Eerste Wereldoorlog steeds vaker effectieve belasting in het buitenland als 
voorwaarde voor de toepassing van de belastingvrijstelling of -vermindering tegen internationale 
dubbele belasting.84Een 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 
bepalingen van het verdrag in de andere Staat mogen worden belast (ongeacht of deze Staat van 
deze heffingsbevoegdheid 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 informatie beschikbaar (infra, nr. 25). 
 
B. Ne bis in idem-beginsel als essentie van een belasting  
 
13. Volgens Dworkin is het afleiden van een algemeen rechtsbeginsel uit de rechtsorde niet alleen 
gebaseerd op de vaststelling dat de wetgever het beginsel herhaaldelijk uitdrukkelijk heeft toegepast 
in rechtsregels, maar ook op de vaststelling dat dit beginsel herhaaldelijk impliciet als achterliggende 
(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 impératif 
catégorique de cohérence des institutions, par rapport à elles-mêmes ou aux fins inhérentes à leur 
existence et à leur contenu objectif».87 Het Hof van Cassatie heeft deze techniek al toegepast om een 
algemeen rechtsbeginsel te erkennen.88   
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Zo heeft 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 verhaalbelastingen, voor goederen die 
voor een openbare dienst bestemd zijn, afgeleid.89De vraag rees of een Brusselse belasting op 
onroerende goederen ook voor de openbare dienstverlening bestemde gebouwen van de Belgische 
Staat kon treffen. Om deze vraag te beantwoorden, leidde het Hof van Cassatie eerst de essentie van 
een belasting af uit de ethische verantwoording van een belasting: «Attendu que l’impôt est un 
sacrifice que la puissance publique, pour être à même d’accomplir sa mission sociale, réclame des 
particuliers à raison de leurs biens, valeurs, facultés réelles ou présumées, constituant dans leur 
ensemble 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 
eigendomsrechten belastbare materies afleiden. 
 
Op grond van deze verantwoording voor belastingen overwoog het Hof dat het voorwerp van een 
belasting de «propriété privée» treft. Uit dit voorwerp leidde het Hof van Cassatie vervolgens het 
beginsel van de vrijstelling van lokale belastingen, andere dan verhaalbelastingen, voor goederen die 
voor een openbare dienst bestemd zijn als algemeen rechtsbeginsel af: «Attendu, dès lors, que les 
biens du domaine 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 appartenant à 
l’État qui sont, en vertu de la loi, affectés à un service d’utilité générale, parce que, à raison de cette 
destination même et tant qu’elle dure, leur propriétaire, l’État, n’en a ni libre disposition, ni 
jouissance effective, 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 grondslag voor het ne bis in idem-beginsel als 
algemeen rechtsbeginsel in het belastingrecht. Als een belastingplichtige wegens zijn persoonlijke 
eigendomsrechten zijn bijdrage aan de financiering van de Staat heeft voldaan, is een tweede in 
essentie identieke belastingbijdrage niet meer verantwoord. In essentie identieke belastingen zijn 
identieke belastingbijdragen ten laste van een identieke belastingplichtige voor een identieke 
belastbare materie. De belastingplichtige heeft dan immers voor deze materie zijn «schuld» al 
voldaan. Deze redenering sluit ook aan bij het beginsel van Gaius, waar Harmel naar verwijst: Bona 
fides 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 algemene rechtsbeginselen uit de rechtsorde te 
induceren, wordt afgeleid uit de stelling dat de algemene rechtsbeginselen onderling coherent zijn. 
Dit betekent de aanwezigheid 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 find implicit standards between and beneath the explicit ones».92Hier is 
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het door Van Hoecke gemaakte onderscheid tussen doelbeginselen en middelbeginselen nuttig. 
Hierboven werd toegelicht dat middelbeginselen worden afgeleid van abstractere doelbeginselen 
(supra, nr. 6). Deze inductietechniek werd al gebruikt door het Hof van Cassatie, dat bijvoorbeeld van 
het (abstracte) gelijkheidsbeginsel het (meer concrete) beginsel van gelijkheid voor openbare lasten 
heeft afgeleid.93  
 
16. Het ne bis in idem-beginsel staat als middelbeginsel ten dienste van een aantal fundamentele en 
erkende algemene rechtsbeginselen («doelbeginselen»). Het ne bis in idem-beginsel helpt deze 
doelbeginselen te verwezenlijken 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 staatsstructuur. 
 
Ten eerste spoort het ne bis in idem-beginsel met het territorialiteitsbeginsel, wanneer het gaat om 
de samenloop van belastingen afkomstig van staatkundige onderdelen zonder overlappend 
territorium. Volgens dit beginsel oefenen de gewesten en de gemeenschappen hun bevoegdheden 
namelijk uit binnen hun territorium.94 Dit beginsel geldt ook voor de gemeenten en de provincies: 
buiten hun territorium hebben deze overheden geen bevoegdheden.95In fiscalibus onderstelt het 
territorialiteitsbeginsel dat deze overheden enkel materies belasten die een aanknoping hebben met 
hun grondgebied.96 Het territorialiteitsbeginsel pleit op deze manier voor een territoriale verdeling 
van de belastbare materie tussen staatkundige onderdelen zonder overlappend territorium (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 territorialiteitsbeginsel bovendien voor een exclusieve 
verdeling van bevoegdheden: «het onderwerp van iedere regeling die een gemeenschapswetgever 
uitvaardigt, moet kunnen worden gelokaliseerd binnen het gebied waarvoor hij bevoegd is, zodat 
iedere concrete verhouding en situatie slechts door één enkele wetgever wordt geregeld».97In 
fiscalibus wordt de exclusieve aard van het territorialiteitsbeginsel in de rechtsleer echter betwist, 
omdat de grondwetgever geen exclusieve bevoegdheidsverdeling tot stand gebracht heeft.98De 
federale Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies en de gemeenten hebben in 
beginsel parallelle bevoegdheden (art. 170 Gw.) (supra, nr. 3). Deze vaststelling betreft echter de 
materiële aard van deze bevoegdheid (bv. onderwijs, cultuur, belastingen). Dit sluit niet uit dat het 
territorialiteitsbeginsel ook in fiscalibus kan pleiten voor een exclusieve territoriale verdeling. In de 
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rechtsorde worden aanwijzingen gevonden voor een dergelijke exclusiviteit. Zo bepaalt de Bijzondere 
Financieringswet op basis van territoriale aanknopingscriteria een exclusieve verdeling van de 
bevoegdheden van de gewesten met betrekking tot de gewestelijke belastingen (bv. voor de 
successierechten: de fiscale woonplaats van de overledene99). Voorts worden de bevoegdheden van 
de gemeenten voor de aanvullende belasting op de personenbelasting exclusief verdeeld op grond 
van de woonplaats van de belastingplichtige (art. 467 WIB 1992). Deze exclusieve verdeling vormt 
tegelijk 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. 
 
Ten tweede vindt het ne bis in idem-beginsel ook een grondslag in het beginsel van de Belgische 
EMU. Het Grondwettelijk 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)».100Volgens het 
Grondwettelijk Hof verzet dit beginsel zich tegen interne douanerechten en maatregelen met gelijke 
werking.101Ook andere maatregelen die het vrije verkeer van personen, diensten, kapitaal en de 
vrijheid van vestiging belemmeren, staan op gespannen voet met dit beginsel.102De gemeenten en de 
provincies moeten eveneens het beginsel van de Belgische EMU in acht nemen.103Dubbele 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 belasting een belemmering vormt voor de 
Unierechtelijke economische en monetaire unie.104Voor 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.105Vanpraet merkt evenwel op dat in de Belgische context rekening moet worden 
gehouden met de constitutionele eigenheid van de Belgische rechtsorde.106De voormelde 
verantwoording voor dubbele 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 autonome belastingbevoegdheid hebben, maar de Grondwetgever aan de andere kant 
aan de wetgever de bevoegdheid heeft 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 Belgische rechtsorde dus een bepaalde vorm van coherentie 
waarborgen. 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. 
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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 had107, kreeg het nadien een meer 
juridische draagwijdte, omdat het Grondwettelijk Hof zich bevoegd achtte via het 
evenredigheidsbeginsel wetten, decreten en ordonnanties te toetsen aan het beginsel van de 
federale loyauteit.108Deze evolutie werd bij de zesde staatshervorming bevestigd, doordat de 
bijzondere wetgever aan het Grondwettelijk Hof uitdrukkelijk deze bevoegdheid verleende.109De 
draagwijdte van het beginsel van de federale loyauteit is nog niet duidelijk. Rasson schrijft: «son 
contenu est pomme de discorde. Sa portée est à la fois morale, politique et juridique».110Uit de 
rechtspraak van het Grondwettelijk Hof volgt in de eerste plaats dat verschillende overheden bij de 
uitoefening van hun bevoegdheden het evenredigheidsbeginsel in acht moeten nemen, door de 
uitoefening 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 doorkruisen.111Voorts verdedigen een aantal auteurs ook de 
stelling dat uit het beginsel van de federale loyauteit in bepaalde omstandigheden 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 bevoegdheidsverdelende 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 fiscalibus onderstelt het beginsel van de federale loyauteit dat de verschillende overheden bij 
de uitoefening van hun in beginsel parallelle belastingbevoegdheden rekening houden met de 
uitoefening van de bevoegdheden van de andere overheden.113De incoherente samenloop van in 
essentie identieke belastingen staat op gespannen voet met het beginsel van de federale loyauteit. 
De essentie van een belasting onderstelt dat de belastingplichtige slechts één keer zijn 
belastingbijdrage levert. De belastingplichtige heeft 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. Aan 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 fiscaal 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 heeft beslist. Het Hof van Cassatie leidt uit dit beginsel af dat de 
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belastingwet strikt moeten worden geïnterpreteerd, en in geval van twijfel geldt het adagium in 
dubio contra fiscum.114Dit uitgangspunt impliceert ook dat in de verhouding tussen enkelvoudige 
belasting en dubbele belasting de eerste mogelijkheid de voorrang krijgt, behalve als de wetgever er 
anders over heeft beslist.115  Het ne bis in idem-beginsel spoort met deze voorrang. 
 
Ten tweede vult het evenredigheidsbeginsel het fiscaal legaliteitsbeginsel aan met een aantal 
kwalitatieve eisen. 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 basis hebben, maar ook beantwoorden aan een billijk 
evenwicht tussen hun doel van algemeen belang (d.i. de financiering 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 concretere beginselen, die het EHRM als richtsnoer hanteert om dit billijke 
evenwicht te beoordelen, onder meer het zorgvuldigheidsbeginsel en het 
noodzakelijkheidsbeginsel.116   
 
Het zorgvuldigheidsbeginsel vereist dat bij de beoordeling van dit billijke evenwicht rekening wordt 
gehouden met alle relevante feiten en elementen.117In de rechtsleer wordt verduidelijkt dat het 
zorgvuldigheidsbeginsel ook impliceert dat rekening wordt gehouden met andere rechtsregels of 
zelfs met rechtsregels waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat ze met een hoge graad 
van waarschijnlijkheid spoedig in werking zullen treden.118Ook uit de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof volgt dat het zorgvuldigheidsbeginsel vereist dat de rechtsregels onderling op 
elkaar zijn afgestemd.119Toegepast op het hier gevoerde onderzoek vereist het 
zorgvuldigheidsbeginsel 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 
samenlopende belastingen (supra, nr. 1). In het licht van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt geen of 
onvoldoende rekening gehouden met de samenlopende belastingen. 
 
Voorts vereist het evenredigheidsbeginsel dat maatregelen die afbreuk 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 samenlopende belastingen in essentie identiek zijn, worden echter twee maatregelen (d.i. 
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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 financiering 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 
rechtszekerheidsbeginsel. Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof volgt dat het 
rechtszekerheidsbeginsel vereist dat de inhoud van de wet duidelijk, voorzienbaar en toegankelijk is, 
zodat eenieder in redelijke mate de gevolgen van een handeling kan inschatten.122 In de rechtsleer 
werden de verschillende facetten van dit beginsel onderzocht.123 Belangrijk voor dit onderzoek is dat 
het rechtszekerheidsbeginsel vereist dat wetgeving duidelijk is en dat deze duidelijkheid niet alleen 
iedere rechtsregel afzonderlijk betreft, maar ook de systematiek ervan binnen het geheel van de 
rechtsregels.124 Dit impliceert dat de verhouding tussen samenlopende belastingen toegankelijk, 
duidelijk en voorzienbaar is. In het geval van dubbele belasting is de samenloop echter incoherent 
(supra, nr. 1). De onduidelijkheid, onvoorzienbaarheid of ontoegankelijkheid van dubbele belasting 
staan op gespannen voet met het rechtszekerheidsbeginsel. In deze mate staat het ne bis in idem-
beginsel ten dienste van het rechtszekerheidsbeginsel. 
 
Ten slotte voegt het gelijkheidsbeginsel twee elementen toe. In fiscalibus impliceert dit beginsel dat 
inzake belastingen 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 
categorieën van personen gelijk worden behandeld. Een verschillende behandeling moet gebaseerd 
zijn op een objectief criterium dat bovendien pertinent is in het licht van het legitiem doel van de 
wetgever. Daarbij moet ook het evenredigheidsbeginsel worden nageleefd (supra).125 De toetsing 
aan het gelijkheidsbeginsel onderstelt een referentiepunt, waarmee wordt vergeleken. 
 
Voor het eerste element wordt, om dit referentiepunt te bepalen, verwezen naar de stelling dat uit 
het fiscaal legaliteitsbeginsel volgt dat enkelvoudige belasting en dubbele belasting 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 pertinent is in het licht van het legitiem doel van de 
wetgever en moet bovendien beantwoorden aan het evenredigheidsbeginsel. 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 vergoedingen 
voor dienstprestaties.126 Ook de Zwitserse Tribunal Fédéral bevestigde deze redenering in een zaak 
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van interkantonnale dubbele vermogensbelasting. Laatstgenoemde zaak ging over een 
belastingplichtige die in de loop van het jaar verhuisde naar een ander kanton en daardoor voor 
hetzelfde jaar twee kantonnale vermogensbelastingen verschuldigd 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 gehouden, betreft 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 belastingplichtigen die niet in aanmerking komen voor de 
vrijstelling of vermindering. Bovendien moet de wetgever ook bij de invoering van vrijstellingen en 
verminderingen van belastingen 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 
gelijkheidsbeginsel laatstgenoemde belastingplichtigen. In Nederland heeft de Hoge Raad op grond 
van deze redenering beslist dat een gemeentelijke «anticumulatieregeling» strijdig 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 een algemeen rechtsbeginsel in het belastingrecht is. Voor de toepassing van dit 
beginsel moet het verder worden uitgewerkt (infra, onderdeel IV). Eerst moet echter nog worden 
vastgesteld dat het ne bis in idem-beginsel in bepaalde opzichten op gespannen voet staat met het 
fiscaal legaliteitsbeginsel. Hierboven werd immers toegelicht dat geen belastingen kunnen worden 
ingevoerd dan door een wet (art. 170 Gw.) (supra, nr. 18). Een vrijstelling of vermindering 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 belastingen, pleit het fiscaal 
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 fiscale autonomie. Het laastgenoemde beginsel impliceert dat de federale Staat, de 
gemeenschappen, de gewesten, de provincies 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 belastingen afkomstig van 
verschillende Belgische overheden (supra, nrs. 12 en 17). 
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Het fiscaal legaliteitsbeginsel en het beginsel van de fiscale autonomie zijn dus aan het ne bis in 
idem-beginsel «tegengestelde beginselen». 
 
20. De coherentietheorie van Dworkin sluit niet uit dat bepaalde algemene rechtsbeginselen een 
tegengestelde richting uitwijzen of in een concreet toepassingsgeval met elkaar op gespannen voet 
staan: «There 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 
coherentietheorie vereist een coherente afweging tussen de tegengestelde beginselen, ook in 
fiscalibus. 
 
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 hebben. De modaliteiten van de successierechten hangen af van de 
afweging van deze twee beginselen. De coherentietheorie vereist dat, indien nadien andere 
rechtsregels worden ingevoerd, waarbij deze twee beginselen opnieuw met elkaar op gespannen 
voet staan, de afweging coherent is. Dit betekent dat de afweging gebeurt volgens dezelfde principes 
als bij de successierechten: «We might believe, for example, that people should be free to do what 
they wish with their own property and also that people should begin life on equal terms. Then the 
question 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 resolution of this conflict 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 confiscatory. But we insist on whatever relative weighting of the two principles the solution 
assumes must flow 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 relatieve gewicht van het ne bis in idem-
beginsel ten aanzien van het fiscaal 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 voorbereidde, blijkt 
dat de Grondwetgever het fiscaal legaliteitsbeginsel invoerde om de belastingplichtigen te 
beschermen tegen willekeurige en onredelijke belastingen.132 Deze historische achtergrond en de 
bevestiging van het fiscaal legaliteitsbeginsel in de Grondwet (art. 170 Gw.) geven aan dit beginsel 
een zwaar gewicht. Hierboven werd niettemin gesteld dat ook het ne bis in idem-beginsel zich verzet 
tegen de willekeurige en onredelijke samenloop van belastingen (supra, nr. 18). 
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Uit deze gemeenschappelijke grondslagen volgen evenwichtsprincipes die het mogelijk maken om 
het relatieve gewicht van het fiscaal legaliteitsbeginsel en het ne bis in idem-beginsel ten aanzien van 
elkaar te bepalen (supra, nr. 18). Naarmate de belastingdruk voor de belastingplichtige onredelijk 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 fiscaal legaliteitsbeginsel aan gewicht. 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.133   
 
22. Vervolgens wordt het gewicht van het ne bis in idem-beginsel onderzocht ten aanzien van het 
beginsel van de fiscale autonomie. Volgens Dworkin moeten in een dergelijke context 
evenwichtsprincipes worden afgeleid uit de fundamentele beginselen die de bevoegdheidsverdeling 
inzake belastingen beheersen.134 Deze beginselen werden hierboven toegelicht (supra, nr. 17). 
 
Uit het territorialiteitsbeginsel volgt dat naarmate de territoriale aanknoping van de belastbare 
materie met het grondgebied van één belastingheffende overheid sterker is, het gewicht van het ne 
bis in idem-beginsel ten aanzien van het beginsel van de fiscale autonomie toeneemt. Voorts verliest 
het beginsel van de fiscale autonomie ook aan gewicht ten aanzien van het ne bis in idem-beginsel, 
als de dubbele belasting ook op gespannen voet staat met het beginsel van de Belgische EMU of een 
sterkere aanknoping heeft met de materiële bevoegdheden van een staatkundig onderdeel. 
Bovendien geldt ook hier dat naarmate de belastingdruk voor de belastingplichtige onredelijk is, de 
wetgevers bij de invoering van de samenlopende belastingen 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 fiscale 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 principes 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 belastingheffende 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 coherent als ze ingebed zijn in een coherent geheel 
van rechtsregels 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 conflict 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 verantwoording voor dit onderscheid. De wetgever 
moet zich daarom zoveel mogelijk laten leiden door de algemene rechtsbeginselen die de coherentie 
binnen de rechtsorde aanwijzen. Het ne bis in idem-beginsel biedt als algemeen rechtsbeginsel dus 
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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 heeft 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 essentie identiek zijn. Dit zijn identieke belastingbijdragen ten laste van 
dezelfde belastingplichtige voor een identieke belastbare materie (supra, nr. 14) (verbod van 
materiële dubbele belasting). Bij dit eerste facet heeft 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 wetgever(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 evenredigheidsbeginsel (noodzakelijkheidsbeginsel) en het gelijkheidsbeginsel 
(supra, nr. 18). Het ne bis in idem-beginsel verliest gewicht bij de samenloop van belastingen die in 
essentie niet identiek zijn, zoals bij de samenloop van belastingen 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 belastingplichtige zoveel mogelijk het ne bis in idem-beginsel in acht 
nemen, zodat de samenloop van in essentie identieke 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 bepalen van het belastbaar feit dit beginsel in acht 
nemen. Zo staat een rioolbelasting die een hoekwoning twee keer treft, omdat het belastbaar feit 
ratione materiae wordt geformuleerd op grond van het grenzen aan een straat, op gespannen voet 
met het ne bis in idem-beginsel.142 Ook bij het bepalen van de berekeningsmodaliteiten143 en de 
overgangsbepalingen144 van een belasting moet de wetgever het ne bis in idem-beginsel als 
richtsnoer volgen. 
 
De beginselen die pleiten voor een rationeel georganiseerde staatsstructuur (supra, nr. 17), 
verantwoorden dat het bovenstaande ook geldt voor belastingen afkomstig van verschillende 
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Belgische overheden.145 De invoering van lokale registratierechten naast de door de federale Staat 
ingevoerde registratierechten zou bijvoorbeeld strijden met dit beginsel (supra, nr. 3), behalve indien 
de samenloop in het licht van de evenwichtsprincipes redelijk kan worden verantwoord (supra, nr. 
22). 
 
Dit facet van het ne bis in idem-beginsel staat op gespannen voet met twee tegengestelde beginselen 
die een zwaar gewicht hebben (supra, nr. 19) en bovendien in de Grondwet werden bevestigd, 
namelijk het fiscaal legaliteitsbeginsel en het beginsel van de fiscale 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 bevestigen, namelijk in een 
vijfde paragraaf van art. 170 Gw.: «§ 5. De uitoefening van de fiscale bevoegdheden gebeurt met 
inachtneming van het beginsel van het verbod van dubbele belasting». Dit voorstel vindt steun in het 
rechtsvergelijkende onderzoek. Ook de Duitse146 en de Zwitserse Grondwet147 bevatten een 
soortgelijke bepaling. 
 
Ten tweede pleit het ne bis in idem-beginsel voor een verbod van samenloop van identieke 
belastingen, als een van de samenlopende belastingen geen rechtsgrond heeft. De administratie 
heeft de belastingwet dan verkeerd geïnterpreteerd of toegepast of heeft 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 fiscaal legaliteitsbeginsel (supra, nr. 18). 
 
Volgens het verbod van formele dubbele belasting moet de administratie bij de vestiging en de 
inning van belastingen zoveel mogelijk het ne bis in idem-beginsel in acht nemen. De administratie 
kan zich voor dezelfde materiële belastingschuld slechts één uitvoerbare titel verschaffen 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 vernietiging van een aanslag kan in beginsel buiten de gewone aanslagtermijnen 
geen tweede aanslag worden gevestigd, 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 andere overheden. Zo heeft het Vlaamse Gewest vanaf 1 januari 2015 de inning 
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van de successierechten overgenomen van de Federale Overheidsdienst Financiën.153 De Bijzondere 
Financieringswet 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 belasting. Het ne bis in idem-beginsel pleit voor een uniforme interpretatie en toepassing 
van deze regels. 
 
25. Tweede facet. Het ne bis in idem-beginsel heeft ook een rol in een ruimere context. Het gaat dan 
niet noodzakelijk om de samenloop van belastingen die in essentie 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 
internationale dubbele belasting (supra, nr. 13). Dit tweede facet van het ne bis in idem-beginsel 
pleit voor een doeltreffende, noodzakelijke en zorgvuldige voorkoming of vermindering van dubbele 
belasting. Dit facet volgt uit het gelijkheidsbeginsel, dat ook belastingplichtigen die verstoken blijven 
van een vrijstelling of vermindering van belasting, beschermt. De wetgever moet de vrijstelling of 
vermindering van belasting immers kunnen verantwoorden 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 doeltreffendheid, 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 internationale 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 onvoldoende duidelijk in hoeverre de 
wetgever bij de instemming met deze verdragen vooral de concurrentiepositie van Belgische 
inwoners in het buitenland wil bevorderen, dan wel louter de zware financiële last van internationale 
dubbele 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 belastingbeleid zijn (…) weinig of niet transparant».155 Zo is niet duidelijk 
of de vrijstelling van winsten die niet effectief 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 heeft als voordeel dat Belgische ondernemingen in de Verenigde Arabische 
Emiraten concurrentieel zijn, maar reikt verder dan het louter voorkomen of verminderen van de 
zware financiële last van dubbele belasting, die in het voorbeeld immers niet effectief is (supra, nr. 
3). 
 
Daarom wordt voorgesteld om in de bevoegde parlementen een resolutie over het verdragsbeleid 
goed te keuren. In 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 informatieverplichting 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 belastingaangelegenheden 
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waarvoor zij bevoegd zijn». Deze twee voorstellen sluiten 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 belastingverdragen 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 kunnen zijn bij deze 
beslissing: het bestaan van economische betrekkingen tussen de twee Staten, normale 
belastingheffing 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-fiscale redenen hebben om 
een verdrag te sluiten met een andere Staat. Deze beslissing behoort 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 richtsnoeren 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 hierbij een houvast voor de rechter. Dit is de «constructieve interpretatiemethode» van 
Dworkin.157 Deze constructieve interpretatiemethode sluit aan bij de werking van de algemene 
rechtsbeginselen in de Belgische rechtsorde (supra, nr. 8) en bij de systematische en de 
rechtsteleologische interpretatiemethoden (supra, nr. 10). 
 
27. De toepassing van de algemene rechtsbeginselen en deze interpretatiemethoden door de rechter 
wordt in het belastingrecht echter argwanend bekeken, omdat de wetgever conform het fiscaal 
legaliteitsbeginsel exclusief bevoegd is om belastingen, belastingvrijstellingen en -verminderingen in 
te voeren (art. 170 Gw.). Volgens Van Crombrugge impliceert het fiscaal legaliteitsbeginsel dat er in 
het belastingrecht naast de wet weinig plaats is voor algemene rechtsbeginselen.158 De vrees bestaat 
dat de rechter onterecht afbreuk 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 aanwezig 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 fiscaal legaliteitsbeginsel (supra, nr. 21), kan hier verder niet 
uit afgeleid worden dat er geen plaats is voor andere algemene rechtsbeginselen. Het fiscaal 
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 interpretatiemethode de belastingwet zo coherent 
mogelijk met het geheel van de rechtsorde interpreteren; het ne bis in idem-beginsel behoort ook tot 
deze rechtsorde. De rechter 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 beginsel van de doeltreffende, noodzakelijke en 
zorgvuldige voorkoming en vermindering van dubbele belasting (supra, 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 houden met» het ne bis in idem-beginsel? In de 
eerste plaats wordt aanvaard dat algemene rechtsbeginselen een grondslag bieden om wetten 
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ruimer of beperkter te interpreteren dan de tekst op het eerste gezicht laat vermoeden.159 Het ne bis 
in idem-beginsel als algemeen rechtsbeginsel biedt aan de rechter dus een grondslag om wetten 
ruimer of beperkter te interpreteren. Wegens het zware gewicht van het fiscaal legaliteitsbeginsel 
moet deze interpretatie in beginsel (zie echter infra) aansluiting kunnen 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 overheden.161 De gemeenteraad 
en de provincieraad zijn bij het instellen van een belastingreglement administratieve overheden.162 
De Raad van State is daarom bevoegd 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 
hoven 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 vernietiging of het buiten toepassing laten van een van de samenlopende 
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 grondrechten, art. 
170, 172 en 191 Gw. en het beginsel van de federale 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 
evenredigheidsbeginsel169, het rechtszekerheidsbeginsel170 en het beginsel van de Belgische EMU.171  
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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 (supra, 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 toezicht 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 uitbreiden naar de samenloop van belastingen die in essentie niet identiek zijn, zoals bij de 
samenloop van belastingen ten laste van twee verschillende belastingplichtigen (economische 
dubbele belasting) of de samenloop met een buitenlandse belasting (internationale dubbele 
belasting) (supra, nr. 12). Het ne bis in idem-beginsel pleit in deze ruimere context voor een 
interpretatie die leidt tot een doeltreffende, noodzakelijke en zorgvuldige voorkoming 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 rechtsorde, maar vooral uit de historische wil van de wetgever. Het ne bis in idem-beginsel is 
dan dienstig om deze historische 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 geïnduceerd 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 georganiseerde staatsstructuur (het territorialiteitsbeginsel, het 
beginsel van de Belgische EMU en het beginsel van de federale loyauteit) en doelbeginselen die de 
belastingplichtige beschermen tegen willekeurige en onredelijke belastingen (het fiscaal 
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. 
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