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Onrechtmatig verkregen bewijs bij fiscale 
visitatie toch bruikbaar?  
Recent sprak het Hof van Cassatie zich uit over het lot van bewijsmateriaal dat 
op onrechtmatige wijze werd verkregen naar aanleiding van een fiscale 
huisvisitatie (Cass. 21 april 2022, F.17.0136.N).  

Zelfs wanneer een huisvisitatie plaatsvindt zonder dat daarvoor een 
(rechtsgeldige) machtiging van de politierechter werd verkregen, kan dit 
volgens het Hof van Cassatie niet leiden tot een automatische bewijsuitsluiting. 
Ook in dergelijke gevallen is de zuivering van het fiscale dossier slechts nodig 
(en mogelijk) nadat de toepassing van de zgn. “Antigoon-toets in fiscalibus” 
hiertoe noopt.   

Met haar Tax Audit Readiness offering, die o.m. een grondige training en een 
op maat gemaakt draaiboek inhoudt, helpt Deloitte Legal belastingplichtigen 
om zich voor te bereiden of fiscale onderzoeken en (onaangekondigde) fiscale 
visitaties.    

Beter voorkomen dan genezen 

Het arrest  van het Hof van Cassatie illustreert hoe het voor een 
belastingplichtige steeds moeilijker wordt om te waken over de naleving van 
zijn rechten, in het bijzonder wanneer hij het voorwerp uitmaakt van een 
fiscale visitatie.  

In de eerste plaats lijkt de fiscale administratie, daarin tot op zekere hoogte 
gevolgd door de rechtspraak, haar eigen onderzoeksbevoegdheden immers 
steeds ruimer in te vullen. Maar ook wanneer vaststaat dat zij haar 
onderzoeksbevoegdheden op onrechtmatige wijze heeft uitgeoefend, zorgt de 
toepassing van de “Antigoon-toets in fiscalibus” ervoor dat de aldus verkregen 
bewijzen slechts in een beperkt aantal gevallen moeten worden verwijderd uit 
het dossier van de belastingplichtige. En zelfs zo er tot een zuivering van het 



dossier wordt besloten, kan men er niet omheen dat de fiscale administratie in 
tussentijd meestal kennis heeft kunnen nemen van de onrechtmatig verkregen 
bewijzen en dat die kennis ook na de bewijsuitsluiting verder een rol zal blijven 
spelen.      

Gelet op dit alles, komt het erop aan om als belastingplichtige goed voorbereid 
te zijn op een mogelijke fiscale controle en, in het bijzonder, op een 
(onaangekondigde) fiscale visitatie. Enkel zo kan men maximaal vermijden dat 
de fiscale administratie op onrechtmatige wijze in het bezit komt van bepaalde 
stukken en documenten, die zij dan achteraf – met dank aan “Antigoon” – kan 
gebruiken om belastingen te heffen. Een belastingplichtige die op de hoogte is 
van zijn rechten en plichten ten aanzien van de fiscale administratie zal immers 
veel vaker de nodige weerbaarheid hebben om tijdens een fiscaal onderzoek 
duidelijke en correcte grenzen te stellen en de naleving van deze grenzen door 
de fiscale administratie ook af te dwingen.  

Een gedegen voorbereiding op onderzoeken en controles is essentieel voor 
elke tak van het fiscaal recht. Dit geldt zeker ook voor onderzoeken en 
controles inzake douane en accijnzen, aangezien elke overtreding in deze 
materie beschouwd kan worden als een strafrechtelijk vervolgbare handeling.  

Gelet op het recente arrest van het Hof van Cassatie blijkt immers meer dan 
ooit dat een goede voorbereiding meteen ook de beste remedie is.      

Het hof van beroep te Gent over de vereiste machtiging van de 
politierechter 

Fiscale ambtenaren hebben, op basis van artikel 319 WIB92 en/of artikel 63 
W.BTW, vrije toegang tot de eigenlijke beroepslokalen van een 
belastingplichtige. Ook tot andere plaatsen hebben zij vrije toegang, op 
voorwaarde dat op deze plaatsen belastbare handelingen worden verricht of 
vermoedelijk worden verricht. Tot particuliere woningen en bewoonde lokalen 
hebben de ambtenaren evenwel slechts toegang tussen vijf uur ’s morgens en 
negen uur ’s avonds en uitsluitend met de machtiging van een politierechter.  

Omdat de huisvisitatie een bijzonder intrusieve maatregel is die per definitie 
een inbreuk uitmaakt op het privé leven van de belastingplichtige, heeft de 
wetgever dus bijkomende waarborgen voorzien. In de rechtspraak wordt 
algemeen aangenomen dat de vereiste machtiging van de politierechter niet 
mag worden opgevat als een louter administratieve formaliteit, maar dat de 
politierechter daarentegen met volledige kennis van zaken en met volle 
rechtsmacht dient te oordelen over de rechtmatigheid van een huisvisitatie.  

Voor het hof van beroep te Gent betekent dit dat de politierechter ook moet 
(kunnen) nagaan of er in de bewoonde lokalen vermoedelijk belastbare 
handelingen worden verricht. Slechts wanneer dat het geval is, kan de 
machtiging worden toegekend.  

In de hier besproken zaak besloot het hof van beroep dat de machtiging tot 
huisvisitatie niet werd verleend omdat er op basis van aanwijzingen vermoed 
werd dat er in de woning belastbare handelingen werden verricht, maar wel 
met het oog op het verzamelen van bewijzen van fraude. Volgens het hof van 
beroep heeft de politierechter de machtiging dus ten onrechte verleend of is 
deze machtiging minstens niet wettig gemotiveerd, waardoor de fiscale 
administratie evenmin op wettige wijze toegang heeft verkregen tot de 
bewoonde lokalen. Bij gebrek aan de vereiste machtiging kan de fiscale 
administratie ook geen stukken meenemen uit de bewoonde lokalen. Het enige 
logische gevolg van die beoordeling is volgens het hof van beroep dat de fiscale 
administratie deze stukken niet kan gebruiken voor de vestiging van een 
navordering inzake btw of directe belastingen. 

Hoewel de machtiging van de politierechter niet uitdrukkelijk op straffe van 
nietigheid is voorgeschreven, meent het hof van beroep dat er in deze zaak 
geen redenen zijn om, tegen de duidelijke tekst van we wet in, de zgn. 
“Antigoon-toets in fiscalibus” toe te passen. Het hof wijst erop dat de tekst 



duidelijk is en dat de onregelmatigheid bovendien niet louter een relatieve 
formaliteit betreft, maar het ontbreken van een wettelijk vereiste voorwaarde. 

Het Hof van Cassatie over Antigoon 

Het Hof van Cassatie verbreekt het arrest van het hof van beroep te Gent en 
wijst erop dat de fiscale wetgeving geen algemene bepaling bevat die het 
gebruik verbiedt van onrechtmatig verkregen bewijs. Dit gebruik dient volgens 
het Hof van Cassatie dan ook te worden getoetst aan de beginselen van 
behoorlijk bestuur en het recht op een eerlijk proces door de zgn. “Antigoon-
toets in fiscalibus” toe te passen.  

Deze toets houdt in dat, behalve wanneer de wetgever zelf in bijzondere 
sancties voorziet, het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs in fiscale 
zaken slechts kan worden geweerd wanneer: 

• de bewijsmiddelen verkregen zijn op een wijze die zozeer indruist 
tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden 
verwacht dat dit gebruik onder alle omstandigheden ontoelaatbaar 
moet worden geacht; of 

• indien dit gebruik het recht op een eerlijk proces in het gedrang 
brengt. 

Het Hof van Cassatie concludeert dat, doordat zij weigeren de “Antigoon-toets 
in fiscalibus” toe te passen, de appelrechters hun beslissing niet naar recht 
verantwoorden.  

Herkansing in Antwerpen 

De zaak werd nu verwezen naar het hof van beroep te Antwerpen, dat zich dus 
opnieuw over het dossier zal moeten buigen. Te verwachten valt dat het 
Antwerpse beroepshof wel toepassing zal maken van de zgn. “Antigoon-toets 
in fiscalibus”. Maar wat de uitkomst van deze beoordeling zal zijn en of er zal 
worden besloten tot een uitsluiting van het onrechtmatig verkregen bewijs, 
valt nog af te wachten.  

 

 

Contacts  

If you have any questions concerning the items in this newsflash or wish to find 
out more about our Tax Audit Readiness offering, please get in touch with your 
usual Deloitte Legal - Lawyers contact at our office in Belgium or: 
• Julie Engelen, jengelen@deloitte.com, +32 2 800 71 18 
• Annick Visschers, avisschers@deloitte.com, + 32 2 800 70 72 
• Filip Smet, fsmet@deloitte.com, + 32 2 800 70 64 
• Alexander Baert, abaert@deloitte.com, +32 2 800 71 51 
 
For general inquiries, please contact: 
bedeloittelegal@deloitte.com, + 32 2 800 70 00 
 
Be sure to visit us at our website: http://www.deloittelegal.be  
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