
Reynders scheldt BTW-vordering van 
200 miljoen euro bij Aquafin niet kwijt 

 
Gebrekkige controles uit het verleden bieden geen vrijgeleide 
 
(tijd) - De federale minister van Financiën, 
Didier Reynders, wil de spons niet vegen over 
de 200 miljoen euro achterstallige 
BTW-betalingen die Aquafin moet betalen. Hij 
zei gisteren in de Kamer dat volgens een KB 
sinds 1993 een BTW-tarief van 21 procent van 
toepassing is voor waterzuivering. 'Die wet 
geldt zonder discriminatie tussen de 
gewesten.' Er is volgens Reynders wel een 
verschil tussen een overheid die niet BTW-
plichtig is en een vennootschap die dat wel is. 
 
Het Aquafin-dossier kwam gisteren in een 
stroomversnelling. Het Laatste Nieuws berichtte 
dat de belastingadministratie de federale regering 
heeft voorgesteld de navordering van goed 200 
miljoen euro aan BTW-achterstallen bij Aquafin 
kwijt te schelden, omdat belastingcontroleurs 
tijdens vier eerdere controles nooit opmerkingen 
maakten over het feit dat dé waterzuiveraar maar 
6 procent BTW betaalde in plaats van 21 procent. 
 
Woensdag liet een strijdbare Vlaamse minister 
van Financiën, Dirk van Mechelen (VLD), nog 
weten zich 'keihard' op te zullen stellen in het 
dispuut met de federale regering over het 
BTW-tarief dat de Vlaamse regering moet betalen 
aan Aquafin voor investeringen in waterzuivering. 
'Als de federale regering bij haar standpunt blijft, 
zullen wij fiscale constructies uitwerken, opdat 

Vlaanderen niet meer betaalt dan de andere 
gewesten', zei hij. 
 
Het ziet er inderdaad naar uit dat de federale 
regering bij haar standpunt blijft. Zowel de 
federale minister van Financiën, Didier Reynders 
(PRL), als regeringscommissaris Alain Zenner 
(PRL) zei gisteren dat de belastingadministratie 
de spons niet mag vegen over de BTW vordering 
van 200 miljoen euro omdat de foutieve 
BTW-heffing bij eerdere controles niet zou zijn 
opgemerkt. Anders zou dat volgens Zenner 
neerkomen op een precedent, waarop ook 
burgers zich kunnen beroepen. Belastingfraude 
die niet direct wordt opgemerkt, zou dan later niet 
meer kunnen worden beteugeld. 
 
Reynders zei in commissie van de Kamer, op 
vragen van Annemie van de Casteele (Spirit) en 
Fientje Moerman (VLD), alvast dat voor 
vennootschappen, zoals Aquafin, al sinds 1993 
een BTW-tarief van 21 procent geldt. 'Ik heb mijn 
administratie gevraagd dit dossier te behandelen 
zoals alle andere dossiers van vennootschappen', 
zei Reynders. .Hij sloot wel niet uit dat in de 
toekomst het BTW-tarief van 21 procent tot 6 
procent wordt verlaagd, maar merkte op dat vele 
andere sectoren ook vragende partij zijn voor 
BTW-verlagingen 
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