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Ten Geleide 

Dit handboek is gegroeid uit de collegenota’s van de cursus fiscaal recht zoals die door ons 
gedurende jaren werd en wordt gedoceerd aan de studenten rechten van de Universiteit 
Antwerpen. 

Onze hoofdbekommernis is om aan de lezer een zo geactualiseerd mogelijk beeld te geven 
van de krachtlijnen van het Belgisch belastingrecht. Hoewel dit handboek is opgevat als 
een leidraad bij de studie van het belastingrecht, hopen wij dat het ook voor rechtspractici 
als referentiewerk kan dienen. 

Om het boek binnen een redelijke omvang te houden werd bij het uittekenen van de 
krachtlijnen in eerste instantie ingespeeld op het onderwijsprogramma van het curriculum 
rechten van de Universiteit Antwerpen, waar dit boek als leerboek wordt gebruikt. In het 
derde bachelorjaar rechten wordt aan de studenten een algemeen overzicht gegeven van 
de verschillende onderdelen van het Belgisch belastingrecht. De manier waarop en de 
diepgang waarmee deze verschillende onderdelen in het boek zijn uitgewerkt, weerspie-
gelen in belangrijke mate de klemtonen die tijdens de colleges op deze onderdelen worden 
gelegd. Studenten die dit zouden wensen, kunnen tijdens de masterjaren en nadien in de 
specialisatieopleiding Master Fiscaal Recht hun kennis in de verschillende onderdelen van 
het belastingrecht nog verder uitdiepen. Aangezien in de bacheloropleiding de klemtoon 
ligt op het Belgisch fiscaal recht, zijn ook in dit boek het internationaal en het Europees 
belastingrecht niet als afzonderlijke onderdelen uitgewerkt. Voor deze onderdelen van het 
belastingrecht wordt verwezen naar de daaraan specifiek gewijde cursussen.

Het is voorts onze bedoeling geweest om het boek niet al te veel te bezwaren met referen-
ties. Daarom is ernaar gestreefd de verwijzingen in voetnoot zoveel als mogelijk te beper-
ken tot verwijzingen naar de rechtspraak, zowel naar basisarresten die de draagwijdte van 
de besproken rechtsregelen fundamenteel beïnvloeden als naar rechtspraak ter illustratie 
en ter verduidelijking van de behandelde materie. Referenties naar de doctrine worden 
in de regel opgenomen in de literatuurselecties die elk hoofdstuk of een onderdeel ervan 
voorafgaan. 

In het boek wordt vrij getrouw de structuur van de verschillende fiscale wetboeken 
gevolgd. De bedoeling is immers om de lezer ook vertrouwd te maken met het gebruik 
van deze wetboeken zodat hij steeds zijn weg kan terugvinden in het snel evoluerende 
belastingrecht.

Tot en met de 14de uitgave is dit boek het werk geweest van Jos Couturier en Bruno Pee-
ters. Vanaf de 15de uitgave tot en met de 21ste uitgave is het werk voortgezet door Bruno 
Peeters en Nicole Plets en vanaf de 22ste uitgave door Bruno Peeters en Elly Van de Velde. 
De stof is bijgehouden tot het Belgisch Staatsblad van 1 januari 2018.
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