
Meer financiële armslag voor Polders en Wateringen 

 

 
De commissie Financiën heeft eenparig het wetsvoorstel van Open Vld-kamerlid Luk Van Biesen tot wijziging van het 

Wetboek van de Inkomensbelastingen (WIB) goedgekeurd. Polders en Wateringen worden daardoor toegevoegd aan de 

rechtspersonenbelasting voor publieke personen. Hierdoor zullen ze zo'n 20.000 euro minder moeten afdragen aan de staat.  

 
Polders en Wateringen zijn openbare besturen die instaan voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Vlaanderen telt 104 Polders 

en Wateringen, Wallonië 45. De Polders en Wateringen moeten investeren in een efficiënt waterbeheer en moeten de waterlopen 

onderhouden. Dit vergt financiële inspanningen. De financiële situatie van vele Polders en Wateringen is precair. 

  

Om hieraan te verhelpen diende toenmalig Open Vld Kamerlid Fons Borginon midden 2006 al een wetsvoorstel in tot wijziging van 

het WIB. Sindsdien geraakte het nooit geagendeerd in de bevoegde Kamercommissie. “Daarom diende ik het voorstel opnieuw in en 

vroeg een snelle behandelingn,” zegt Kamerlid Luk Van Biesen. “Gisteren werd het voorstel als eerste wetsvoorstel van het nieuwe 

jaar dan ook unaniem goedgekeurd. Minister van Financiën Didier Reynders adviseerde de commissie om snel over te gaan tot de 

goedkeuring en voerde de implementatiedatum in van 1 januari 2010.” 

  

De wet plaatst de Polders en Wateringen op hetzelfde niveau als de andere publieke rechtspersonen. Zo vallen Polders en 

Wateringen niet langer in de zwaarste categorie van de rechtspersonenbelasting. Door dit gunstig fiscaal regime zullen de Polders en 

Wateringen volgens recente cijfers zo'n 20.000 euro minder moeten bijdragen aan de fiscus op jaarbasis. Voor BTW en 

registratierechten waren de Polders en Wateringen reeds gelijk gesteld met de gemeenten. 

  

"Met dit wetsvoorstel komt er nu eindelijk een correct fiscaal statuut voor de Polders en Wateringen. Het is bijzonder belangrijk dat 

zij hierdoor de slagkracht krijgen om hun taak van waterbeheer en onderhoud van waterlopen optimaal in te vullen," besluit Luk Van 

Biesen. 

 

 


