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SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 84
van MARIUS MEREMANS
datum: 20 oktober 2014

aan JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Polder- en wateringbelasting  -  Evaluatie

Polders en Wateringen zijn openbare besturen die instaan voor het waterbeheer in een 
bepaald gebied. Volgens de website van de Vlaamse Polders en Wateringen zijn er in 
Vlaanderen momenteel nog 66 besturen van polders en wateringen actief. De Polders en 
Wateringen heffen een grondbelasting bij alle eigenaars van percelen in een bepaald 
polder- of wateringgebied. 

Volgens de Vlaamse Ombudsdienst slagen de kleinschalige Polders en Wateringen er 
niet in om die belastingen zo efficiënt mogelijk te innen, zoals de Vlaamse 
Belastingdienst dat probeert te doen voor andere belastingen. Nog volgens de Vlaamse 
Ombudsdienst bevatten de aanslagbiljetten wel eens foutieve of verouderde gegevens, 
aanslagbiljetten voor eenzelfde belastingplichtige raken niet samengevoegd, de 
besturen zijn nauwelijks bereikbaar en informatie blijft ondermaats. De Vlaamse 
Ombudsdienst vraagt dan ook om de relevantie van die polder- en wateringbelasting te 
evalueren en in elk geval een efficiënte, klantvriendelijke inning ervan te verzekeren.

In het verleden werd meermaals geopperd dat personen die in de nabijheid van polder- 
en wateringgebieden wonen, gediscrimineerd worden door de extra polder- en 
wateringbelastingen. Het kaartje met de ligging van de polder- en wateringgebieden 
toont aan dat lang niet alle Vlamingen in een van dergelijke gebieden wonen en dus 
polderbelasting betalen. 

1. Welke mening is de minister toegedaan over het feit dat personen die in de buurt 
van een rivier wonen, op basis van hoeveelheid eigendomsoppervlakte tweemaal 
betalen voor het onderhoud van de lokale waterhuishouding?

2. Op welke manier zal er aandacht worden besteed aan het verkrijgen van een 
efficiënte en klantvriendelijke inning van de belasting? 

3. Ziet de minister de mogelijkheid haalbaar om de polder- en wateringbelasting te 
integreren bij de algemene Vlaamse Belastingdienst? Waarom wel/niet?

4. Hoe wordt het belastingsysteem geoptimaliseerd om tegemoet te komen aan de 
aanbeveling van de Vlaamse Ombudsdienst van 17 april 2013 “Schaf de polder- en 
wateringsbelasting af. - In belastingzaken is klein heus niet fijn”?



5. De minister suggereerde in het verleden (via het antwoord op schriftelijke vraag nr. 
286 van 1 februari 2011 van Cindy Franssen) dat de inning van de polderbelasting 
niet noodzakelijk door de Polder zelf moet worden uitgevoerd.

Welke instantie kan die rol overnemen? 

6. Welke rol is er bij het innen van de polder- en wateringsbelasting in de toekomst 
volgens de minister weggelegd voor de Vlaamse overheid?



JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD 
op vraag nr. 84 van 20 oktober 2014
van MARIUS MEREMANS

1. De kosten voor het onderhoud van waterlopen van tweede en derde categorie worden 
door de polder- en wateringbesturen teruggevorderd van respectievelijk provincie en 
gemeenten. De belastinginkomsten worden o.a. gebruikt om de niet gecategoriseerde 
grachten te onderhouden. Het betreft dus geen dubbele aanrekening voor het lokale 
waterbeheer.

2+4. Polders en wateringen zijn autonome besturen met een eigen 
belastingbevoegdheid, voorzien in artikel 173 van de grondwet. Het Vlaamse 
Gewest is dus niet in eerste lijn verantwoordelijk en heeft doordat de polder- en 
wateringbesturen grondwettelijk gemachtigd zijn om eigen belastingen te innen, 
niet de bevoegdheid om hierin dwingend in te grijpen. De bevoegdheid om hierover 
ten gronde te beslissen ligt bij het federale niveau.
Via de opheffing van kleine polders en wateringen en fusies van besturen wordt op 
Vlaams niveau gewerkt naar minder, maar grotere entiteiten. Deze operatie wordt 
tijdens deze legislatuur verder gezet. De resterende besturen kunnen door 
efficiënter te werken beschikken over meer middelen om onder andere met 
geografische informatiesystemen zelf de aangeleverde percelenlijsten te 
visualiseren en te controleren. 
In de provincie Limburg hebben enkele wateringen beslist om niet langer de 
minimumbelasting te innen, waardoor het aantal verstuurde biljetten aanzienlijk 
vermindert. De provincie Vlaams-Brabant gaat bij de nieuwe fusie van wateringen 
werken met een provinciale toelage die overeengekomen is zolang geen belastingen 
door de watering wordt geïnd.

3+5+6. Gelet op de autonome bevoegdheid van de polder- en wateringbesturen kan het 
innen van de belastingen op dit ogenblik niet zonder hun akkoord door een 
andere instantie worden overgenomen. De praktische implicaties van de 
integratie van de polder- en wateringbelasting bij de Vlaamse Belastingdienst 
werden nog niet onderzocht. 
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