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Verslag aan het Waals Parlement
Belastingen, bijdragen en heffingen op waterwinning en op het lozen van
afvalwater

Het Rekenhof heeft de procedures onderzocht om in het Waals Gewest de
belastingen op water te vestigen, te controleren, te boeken en in te vorderen.
De belastingen op water zijn een instrument van het Waalse milieubeleid en beogen te
beantwoorden aan de vereisten van de kaderrichtlijn voor waterbeleid, die streeft naar een
goede ecologische en chemische toestand van alle wateren in de Europese Unie.
Met de bijdragen en heffingen worden acties gefinancierd om waterwinningsgebieden te
beschermen en om de kwaliteit en kwantiteit van waterbronnen te vrijwaren. Met de
belastingen op het lozen van industrieel en huishoudelijk afvalwater en afvalwater uit de
landbouw, dragen gebruikers de kosten voor de zuivering van het water dat ze lozen. Het
Rekenhof heeft echter vastgesteld dat de belasting die wordt opgelegd aan de industriële
sector, niet de kosten dekt van de zuivering van het industriële afvalwater, waardoor de
belasting niet beantwoordt aan de vereisten van de kaderrichtlijn, meer bepaald wat de
gepaste bijdrage betreft van alle sectoren tot de recuperatie van de kosten van diensten voor
watergebruik, rekening houdend met het principe dat de vervuiler betaalt.
Het Rekenhof stelt vast dat de databanken waarmee de belastingplichtigen worden
geïdentificeerd, over het algemeen onvolledig zijn en dat de gegevens die belastingplichtigen
op hun aangiftes vermelden, over het algemeen onvoldoende administratief en ter plaatse
worden gecontroleerd. Bovendien voorziet het Waterwetboek niet in sancties als de aangifte
laattijdig wordt ingediend of in geval van een valse aangifte. Het Rekenhof beveelt aan
sancties op te nemen in de regelgeving en de modaliteiten voor een aanslag van ambtswege
te preciseren. Er is momenteel immers geen wettelijke basis voor de forfaitaire verhogingen
van de belastbare grondslag die de administratie in dat geval toepast.
Gelet op de gebrekkige betrouwbaarheid van de gegevens op basis waarvan de belastingen
worden gevestigd, en gelet op het gebrek aan een wettelijke basis voor de voornoemde
verhogingen, is het Rekenhof van oordeel dat er een groot risico bestaat op overschatting
van de fiscale ontvangsten uit belastingen op water.
Het Rekenhof wijst er ook op dat de administratie niet beschikt over een exhaustieve
toestand van de geschillen, waardoor het totaalbedrag aan betwiste rechten onmogelijk te
bepalen is.
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Tot slot stelt het Rekenhof vast dat de belastingadministratie niet beschikt over een
specifieke applicatie waarmee ze de schuldvorderingen inzake belastingen op water
doeltreffend kan opvolgen. Ze moet zich dus met de nodige instrumenten uitrusten om dat
te verhelpen. Het Rekenhof meent dat het gebruik van een aangepast boekhoudprogramma
om een dubbele algemene boekhouding te voeren, die opvolging ten goede zou komen.
Antwoord van de minister
De minister belast met Leefmilieu kondigt diverse maatregelen aan, meer in het bijzonder
de maatregelen die zijn vervat in de ontwerpen van decreet en van besluit die de Waalse
Regering op 23 juli 2015 in eerste lezing heeft aangenomen en die het mogelijk zullen maken
tegemoet te komen aan diverse aanbevelingen die het Rekenhof formuleerde.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door
nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te
zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde
diensten. Als collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten
opzichte van de overheden die het controleert.
Het verslag Belastingen, bijdragen en heffingen op waterwinning en op het lozen van afvalwater
werd aan het Waals Parlement bezorgd. Het bestaat uitsluitend in het Frans en in
elektronische vorm. Het verslag (FR) en dit persbericht (FR+NL) staan op de website van het
Rekenhof: www.rekenhof.be.
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