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JOKE SCHAUVLIEGE  
VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR 
 
 
Vraag nr. 5 
van 5 augustus 2009 
van JORIS VAN HAUTHEM  
 
 
 
Polder- en wateringbelasting   -   Aanbevelingen Ombudsdienst 
 
De Vlaamse Ombudsdienst heeft in zijn jaarverslag 2008 gewezen op enkele pijnpunten bij de inning 
van polder- en wateringbelasting. 
 
Hij beveelt een onderzoek aan naar methoden om deze belasting efficiënter en klantvriendelijker te 
laten innen, met voldoende contactmogelijkheden voor de belastingplichtige. 
 
1. Onderschrijft de minister de visie ter zake van de Vlaamse Ombudsdienst? 
 
2. Heeft de minister reeds zo’n onderzoek laten uitvoeren? Zo ja, wat waren de resultaten? 

Welke verbeteringen zijn daaruit voortgevloeid? 
 
 
 
 
 
ANTWOORD  
 
 
 
1. Binnen de omschrijving van een polder of watering kan dit bestuur een belasting innen van de 

ingelanden zijnde de houders van zakelijke rechten. De belastingen worden berekend op basis van 
een door de algemene vergadering der stemgerechtigde ingelanden te beslissen aanslagvoet per 
hectare. De jaarlijkse belastingsrol moet door de polder of watering ter goedkeuring voorgelegd 
worden aan de bestendige deputatie. De inning is pas uitvoerbaar na goedkeuring door de 
bestendige deputatie. Het exact bijhouden van de lijst van ingelanden is essentieel voor de 
jaarlijkse passende herziening van de belastingsrol. De meeste polders doen daartoe tegen betaling 
beroep op de gegevens van het kadaster. Ik onderschrijf de visie van de Vlaamse Ombudsdienst 
dat een goede uitvoeringspraktijk en administratieve nauwkeurigheid moeten gehanteerd worden 
met de nodige efficiëntie en klantvriendelijkheid. 

 
2. De VMM heeft in overleg met de Vlaamse Vereniging voor Polders en Wateringen een inventaris 

gemaakt van de door de polders en wateringen gevestigde belastingen. Aanslagvoeten en totale 
bedragen werden opgevraagd. Gezien het soms groot aantal inge landen en de permanente 
wijziging in de eigendomstitels met daarenboven zogenaamde kleine ingelanden die dan vallen 
onder het stelsel van de minimumbelasting, is de netto opbrengst van jaar tot jaar verschillend. 
Tevens blijkt dat de huidige inning voor verbetering vatbaar is. Bij de herziening van de 
wetgeving polders en wateringen zal met deze elementen rekening gehouden worden. 
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