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Inning polder- en wateringbelasting   -   Klantvriendelijkheid 
 
Men mag verwachten dat de inning van de polderbelasting steeds gebeurt op basis van de gegevens 
van het Kadaster van het aanslagjaar in kwestie. Dit blijkt evenwel te gebeuren op basis van 
verouderde gegevens. De watering schendt hierbij de ombudsnorm “efficiënte coördinatie”. 
 
Het gebeurt ook dat officiële naamswijzigingen voor problemen zorgen. Ondanks herhaalde melding 
bij de Polder en een uitdrukkelijke bevestiging van het Kadaster dat zij hun bestanden hebben 
aangepast, blijven de aanslagbiljetten van de Polder op de oude naam van de verzoeker toekomen. Dit 
is tevens het enige overheidsdocument waarbij dat nog het geval is. 
 
In het geval van mede-eigenaarschap weigert de Polder om de aanslag op te splitsen en bij beide 
eigenaars te innen. De Polderwet stelt dat mede-eigenaars hoofdelijk gehouden zijn voor het betalen 
van de belasting. Dit belet echter niet dat de Polder het aanslagbiljet kan opsplitsen op vraag van de 
belastingplichtige of dat de beide eigenaars kunnen worden aangesproken en de Polder het resterende 
saldo bij de andere mede-eigenaar kan innen nadat de verzoeker de helft heeft betaald. Polders en 
Wateringen kunnen dezelfde principes van klantvriendelijkheid hanteren die bijvoorbeeld de Vlaamse 
Belastingdienst toepast. 
 
Volgens de Vlaamse Ombudsdienst moet de Vlaamse overheid (en met name de Polders en 
Wateringen) een efficiënte inning van de polder- en wateringbelasting verzekeren met inachtneming 
van dezelfde principes van klantvriendelijkheid die de Vlaamse Belastingdienst erop nahoudt. 
 
1. Heeft de minister kennis van dit concrete probleem m.b.t. de Polders en Wateringen? In hoeverre 

houdt zijn beleid hier reeds rekening mee? 
 
2. Neemt de minister de nodige initiatieven om te bereiken dat dezelfde principes van 

klantvriendelijkheid worden toegepast voor het verzekeren van een efficiënte inning van de 
polder- en wateringbelasting zoals de Vlaamse Belastingdienst dit reeds doet? 
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1. Artikel 13 van de Polderwet van 1957 en artikel 14 van de wet op de wateringen van 1956, 

voorziet dat een legger wordt opgemaakt van al de in de polder of watering gelegen erven. Die 
legger wordt bijgehouden en jaarlijks, binnen de eerste zes maanden, door het bestuur herzien. Het 
tijdstip waarop die verrichting plaats heeft, wordt door het bestuur van de polder of watering ter 
kennis gebracht van de ingelanden. Gedurende die tijd kunnen de ingelanden de legger inzien en 
opmerkingen maken. Binnen de acht dagen na die herziening wordt hiervan verslag gedaan aan de 
gouverneur van de provincie. Komt het bestuur van de polder of watering deze verplichtingen niet 
na, dan kan de bestendige deputatie aan de bewaarder van het kadaster opdracht geven de legger 
op kosten van de polder of watering op te maken en vast te stellen. De bestendige deputatie is te 
allen tijde gerechtigd de in de legger vastgestelde vergissingen te doen herstellen. 
De eigenaars en mede-eigenaars hebben als ingelanden dus inzagerecht in de fase van definitieve 
opmaak van de legger. Zij kunnen in die fase concreet nazien of de gegevens die betrekking 
hebben op hun goederen correct opgenomen zijn. Ondanks die mogelijkheid tot inzage en 
formuleren van bemerkingen voor definitieve vastlegging van de legger, blijkt dat er in latere 
fasen bij het gebruik van die legger als basis voor de berekening van de polderbelasting toch nog 
aanvullende bemerkingen geformuleerd worden. Een definitief vastgelegde lijst van ingelanden 
blijft geldig tot de volgende jaarlijkse herziening. 

 
2. Ik heb het initiatief genomen om de beslissing rond de fusie van een aantal polders en wateringen 

binnen de deelbekkengrenzen met prioriteit te behandelen. De schaalvergroting en de 
herwaardering die hierdoor ontstaat moet bijdragen tot een beter vervullen van de taken van 
Polders en Wateringen zoals opgelegd in het decreet op het integraal waterbeleid van 18 juli 2003. 
Ook de efficiëntie van de inning van de polder- en wateringbelasting kan hierdoor vergroot 
worden. Via een uitgeschreven studieopdracht laat ik voorstellen voor de herziening van de wet op 
de Polders en de wet op de Wateringen voorbereiden. Daarbij zal de problematiek van efficiëntie 
van inning van de belasting meegenomen worden.  


