
d0c101a5082dbc5f010852841a4f0275

Wallonië zet richtlijn 2017/1852/EU betreffende beslechting 
van belastinggeschillen om

 ◼ Décret du 2  juillet 2020 transposant la directive 
(UE) 2017/1852 du Conseil du 10  octobre 2017 
concernant les mécanismes de règlement des 
différends fiscaux dans l’Union européenne, BS 

20 juli 2020. (1)

Zoals reeds in een vorige Nieuwsbrief 
Successierechten  (2) uitgebreid werd 
aangehaald, nam de Raad Richt-
lijn  2017/1852/EU betreffende mecha-
nismen ter beslechting van belastingge-
schillen in de Europese Unie aan in het 
kader van het Base Erosion and Profit 
Shifting (BEPS)-Actiepunt  14. Hieruit 
bleek eveneens dat Wallonië nog de 
laatste afwezige was wat de omzetting 
van deze richtlijn in nationaal recht be-
treft. Ongeveer een jaar na datum waar-
op de richtlijn omgezet had moeten zijn 
in nationaal recht (30  juni 2019), voor-
ziet Wallonië nu ook in een decreet.

Het Waalse decreet voorziet dus in de 
omzetting van de richtlijn en treedt 
eveneens retroactief in werking op 1 juli 
2019 voor geschillen die betrekking heb-
ben op inkomsten of vermogen verkre-
gen vanaf 1  januari 2018. Gelijklopend 

(1) Decreet 2  juli 2020 houdende omzetting van 
richtlijn 2017/1852/EU van de Raad van 10 oktober 
2017 betreffende mechanismen ter beslechting van 
belastinggeschillen in de EU.
(2) L. DE PAUW, “Brussel zet met ordonnantie 
richtlijn 2017/1852/EU betreffende beslechting van 
belastinggeschillen om”, Successierechten 2020, afl. 
6, 1-7.

met de federale omzettingswet (3) maar 
verschillend van de Brusselse ordon-
nantie (4), wordt in het decreet geen mo-
gelijkheid voorzien voor de Belgische en 
buitenlandse bevoegde autoriteiten om 
overeen te komen om de procedure toe 
te passen op klachten die reeds zijn in-
gediend vóór 1  juli 2019 of die betrek-
king hebben op eerdere aanslagjaren. 
Wat de overige punten betreft, voorziet 
het decreet in een omzetting in overeen-
stemming met de richtlijn, i.e. en is dus 
gelijklopend met de omzetting voor-
zien door de federale Staat, het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams 
Gewest. Voor een uitgebreide toelich-
ting betreffende de voorziene procedure 
wordt verwezen naar de reeds versche-
nen toelichting bij de procedure eerder 
in deze nieuwsbrief. (5)

Louise DE PAUW
Advocaat Tiberghien

(3) Wet 2  mei 2019 tot omzetting van de richtlijn 
(EU) 2017/1852 van de Raad van 10  oktober 2017 
betreffende mechanismen ter beslechting van belas-
tinggeschillen in de Europese Unie, BS 17 mei 2019 
en decreet van 25  november 2019 betreffende me-
chanismen ter beslechting van belastinggeschillen 
in de Europese Unie, BS 18 december 2019.
(4) Ordonnantie 28 november 2019 houdende om-
zetting van richtlijn  2017/1852/EU van de Raad 
van 10  oktober 2017 betreffende mechanismen ter 
beslechting van belastinggeschillen in de EU, BS 
10 december 2019.
(5) L. DE PAUW, “Brussel zet met ordonnantie 
richtlijn 2017/1852/EU betreffende beslechting van 
belastinggeschillen om”, Successierechten 2020, afl. 
6, 1-7.
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