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VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Polderbelasting  -  Polder van Muisbroek

Polderbesturen zijn openbare besturen die werkzaamheden verrichten die betrekking 
hebben op het waterlopenbeheer in hun werkingsgebied. Ze zijn onder meer bevoegd 
voor het heffen van belastingen, waarbij het polderbestuur zelf de hoogte van de 
belasting bepaalt. 

In enkele polderstreken heerst er onduidelijkheid over het beleid van het polderbestuur, 
zoals in de polder van Muisbroek (ten noorden van de stad Antwerpen). De polder is 
klein, bevat stedelijk gebied en ligt in een zone met drie aaneenliggende polderbesturen 
(polder van Ettenhoven en polder van Stabroek). Meerdere bewoners van de polder van 
Muisbroek kregen een belastingbiljet toegezonden, terwijl dit tijdens de vorige jaren niet 
zo was. Aanpalende polders blijken dan weer vrijgesteld te zijn.

1. Waarom werd er nu wel een belasting geheven terwijl voorgaande jaren dit niet het 
geval was? Welke werken wil men bekostigen in de polder van Muisbroek?

2. In het regeerakkoord staat: “In overleg met plaatselijke betrokkenen gaan we door 
met het afschaffen en samenvoegen van Polders en Wateringen om versnippering 
tegen te gaan en te komen tot minder maar meer slagvaardige besturen die 
gebaseerd zijn op de hydrografische bekkens.”

Werd voor de polder van Muisbroek reeds een efficiëntietraject uitgestippeld? Zo ja, 
wat zijn de resultaten? Is een fusie met de aanliggende polders een optie?

3. Wordt er bij deze oefening ook gekeken naar het verleggen van de grenzen voor wat 
binnen het werkingsgebied van zo’n polder ligt? Moet verstedelijkt gebied hiervoor 
geschrapt worden? Werd deze oefening reeds gemaakt voor de polder van 
Muisbroek? 

4. Op welke manier wordt er transparantie en controle gegarandeerd? Aan wie wordt 
gerapporteerd, wie is de toezichthoudende overheid? Op welke wijze voldoen zij aan 
de corporate governance-vereisten? 

5. Wordt in de toekomst onderzocht of de taken van de historisch gegroeide 
polderbesturen kunnen worden ondergebracht bij bijvoorbeeld de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VVM) of De Vlaamse Waterweg nv? 



JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD 
op vraag nr. 147 van 24 november 2017
van ANNICK DE RIDDER

1. De polder van Muisbroek int jaarlijks belasting. De polders en wateringen baseren zich 
voor het opmaken van hun kohier op informatie aangeleverd door het kadaster. Sinds 
dit jaar bepaalt het kadaster de percelen gelegen binnen de omschrijving van een 
polder of watering op basis van de gedigitaliseerde grens op kaart. Voorheen werd aan 
elk perceel afzonderlijk een Polder- of Watering-code toegekend door het kadaster. 
Door deze gewijzigde werkwijze werd vastgesteld dat een aantal ingelanden nu voor 
het eerst een aanslagbiljet toegestuurd kregen. De middelen van de polder worden 
gebruikt voor het onderhoud van de waterlopen van tweede en derde categorie en 
grachten binnen het werkingsgebied van de polder.

2. De procedure voor de fusie van de Polder van Muisbroek met de Polder van 
Ettenhoven, is lopende.

3. Het voorstel van omschrijving van de fusiepolder werd bepaald na grondig 
voorafgaand overleg tussen de betrokken partijen en volgt voornamelijk de grens van 
de twee fuserende polders, met een correctie naar de spoorwegen als duidelijke en 
praktische grens op het terrein. Bij de afbakening van polders en wateringen wordt 
logischerwijze rekening gehouden met de grenzen van het watersysteem en niet met 
bestemmingen.

4. In de polderwet is toezicht voorzien door de deputatie van de provincie en de 
gouverneur. De besturen moeten een huishoudelijk reglement opmaken dat voor 
advies aan de deputatie van de provincie moet voorgelegd en ter goedkeuring aan de 
bevoegde Vlaamse minister.

5. De polders en wateringen staan in voor het beheer van de grachten en de waterlopen 
van tweede en derde categorie binnen hun werkingsgebied. Conform de wet 
onbevaarbare waterlopen moeten de provincies en gemeenten instaan voor het 
beheer van respectievelijk de waterlopen van tweede en derde categorie na de 
opheffing van een polder of watering. De grachten moeten dan worden beheerd door 
de aangelanden. Een wijziging hierin kan alleen met een wijziging van de wet 
onbevaarbare waterlopen.
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