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Btichting vrije recreatie 

Aan de Colleges van B&W en Leden van de Raad 
van alle gemeenten in Nederland. 

Meerkerk, 28 september 2009 

broekseweg 75 
4231 VD Meerkerk 
Tel. 0183-352741 
Fax 0183-351234 
Postbank 21 66 100 
E-mail: INFO@SVR.NL. 

Geacht College, Geachte dames en heren, 

Het vakantieseizoen loopt ten einde. Gemeenten komen weer tot rust nu de recreanten naar huis 
terugkeren. Voor veel gemeenten betekent dit echter, dat zij in de komende periode een bron van 
inkomsten zullen moeten missen, namelijk de toeristenbelasting. 

Juist over deze toeristenbelasting willen wij graag met u van gedachten wisselen, omdat die naar onze 
mening èn naar de mening van recreanten geheel onterecht is. Bovendien vragen wij ons af of het nu 
werkelijk zo n belangrijke bron van inkomsten is, want heeft u al eens becijferd hoeveel de kosten 
voor u zijn om dit alles goed te administreren en te controleren? En hoeveel onnodig werk dit betekent 
voor de recreatieverstrekkende ondernemers in uw gemeente? 

Zowel door de Stichting Vrije Recreatie als door andere organisaties op recreatief gebied werd u daar 
reeds eerder op attent gemaakt en werd u er voor gewaarschuwd dat er een grote kans is, dat die 
heffing voor de recreant wel eens reden kan zijn om uw gemeente voor zijn vakantiebeleving te 
mijden. 
Wij hebben u daarom verzocht, zelfs aangeraden, de toeristenbelasting in uw gemeente in zijn geheel 
af te schaffen. Verheugd hebben wij geconstateerd dat verschillende gemeenten daar gehoor aan 
hebben gegeven en ongetwijfeld zijn ook zij tot de conclusie gekomen dat daardoor het aantal 
recreanten is toegenomen. 

Het blijkt echter dat er nog steeds veel gemeenten zijn waar toeristenbelasting wordt geheven en waar 
deze heffing zelfs onlangs nog is verhoogd. Een niet te verdedigen heffing die ook door de 
verschillende hoogten ervan voor de gemeenten zelf als concurrentievervalsend kan worden 
beschouwd. Immers: de recreant (zowel die uit eigen land als uit het buitenland) kijkt vooral in deze 
moeilijke tijd naar zijn eigen portemonnee en zal kiezen voor het meest voordelige alternatief voor zijn 
vakantie; dus juist voor die gemeente waar geen toeristenbelasting wordt geheven. 

Om deze redenen en omdat vanuit Den Haag het vakantievieren in eigen land wordt gepropageerd 
hebben wij ons gewend tot de regering (zie bijlage) en gevraagd om maatregelen te nemen die zullen 
leiden tot totale afschaffing van deze oneerlijke belasting. 

Met deze brief verzoeken wij gemeenten waar de toeristenbelasting nog wèl wordt geheven om niet de 
regeringsmaatregelen af te wachten, maar om dit punt reeds nu aan de orde te stellen. Wij zijn ervan 
overtuigd dat u dan zult inzien dat inwilliging van dit verzoek van heel recreërend Nederland voor 
zowel u als de recreant alleen maar positieve effecten zal hebben op het bezoek van recreanten aan uw 
gemeente in 2010. 

Ook u wensen wij veel wijsheid en danken u bij voorbaat voor uw medewerking. 

Hoogachtend, 
STICHTING VRIJE RECREATIE 

L. Kloosterman, secretaris bijlage: brief aan de regering. 
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Aan: De Regering 
De Minister-president J.F. Balkenende 
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Datum: 17 september 2009 
Onderwerp: Toeristenbelasting 

Geachte dames en heren, 

In september 2010 hoopt de Stichting Vrije Recreatie haar 40-jarig jubileum te vieren. In 
al die jaren heeft zij - als belangenbehartiger van inmiddels tweeduizend boerencampings 
en circa een half miljoen recreanten - reeds vaak bij u aan de bel getrokken, onder 
andere om te komen tot legalisatie van het 'kamperen bij de boer', de verruiming van het 
aantal kampeerplaatsen enzovoorts. Het pleit voor de toenzittende bewindslieden, dat zij 
de argumenten en pleidooien van de SVR niet alleen serieus namen, maar ook de 
wetgeving hierop hebben aangepast. 

Hoewel wij verheugd zijn met die tot nu toe behaalde resultaten, stelt het ons teleur dat 
de recreant die zijn vakantie in Nederland doorbrengt nog steeds wordt geconfronteerd 
met een oneerlijke toeristenbelasting. 
Van meerdere kanten bent u hierover reeds benaderd, waarbij u verzocht werd te 
bewerkstelligen dat deze onterechte heffing landelijk wordt afgeschaft. 
De SVR heeft eveneens duidelijk stelling genomen tegen deze belasting, onder meer door 
brieven en verzoeken aan alle gemeenten in Nederland en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. Tot op heden echter met weinig resultaat. 

Graag brengen wij ook u op de hoogte van de bezwaren van de SVR, waarbij wij u 
dringend verzoeken onze argumenten te bestuderen en aan de hand daarvan uw 
conclusies te trekken en maatregelen te nemen. 
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• De heffing van toeristenbelasting staat haaks op het lokale, provinciale en 
nationale beleid om te bewerkstelligen dat - om geld in eigen land te houden en 
te doen besteden - steeds meer mensen hun vakanties in Nederland zullen 
doorbrengen. 

• Deze belasting is volkomen onrechtvaardig, omdat recreanten tijdens hun 
afwezigheid in de vakantie eveneens aanzienlijke woon- en verblijfslasten aan hun 
eigen gemeente moeten afdragen. 

• Voorts is het een volkomen oneerlijk en niet te verdedigen feit, dat de 
gemeentebesturen zelf de hoogte van deze belasting jaarlijks mogen vaststellen. 

• Dit heeft willekeur tot gevolg en werkt, weliswaar onbedoeld, concurrentie
vervalsend. Immers: de toeristenbelasting wordt door de recreant als een deel 
van de totale overnachtingsprijs ervaren en hij zal kiezen voor een vakantie in die 
gemeente waar het tarief van de toeristenbelasting lager ligt of deze in het geheel 
niet wordt geheven. 

• Ook voor niet-Nederlandse kampeerders die hun vakantie op een agrarisch bedrijf 
willen doorbrengen, vormt de locale heffing een vaak aanzienlijke 
lastenverzwaring. Het is al geconstateerd, dat door deze heffing veel buitenlandse 
kampeerders Nederland mijden. Ook dit leidt tot inkomstenderving voor 
Nederland. 

• De toeristenbelasting maakt een vakantie in Nederland onnodig duur en als 
gevolg daarvan wordt het recreatieve verblijf hier verkort of wijkt men zelfs uit 
naar het buitenland. Het zal duidelijk zijn dat dit nadelig is voor de 
recreatieverstrekkende bedrijven en in het bijzonder doelen wij op bedrijven in de 
agrarische sector, die het toch al zo moeilijk heeft. Vooral de (kampeer)-boeren 
zijn hiervan de dupe en ondervinden inkomstenderving. 

• Door deze heffing komt ook negatieve druk te staan op de realisering van andere 
nationale beleidsdoelen, zoals landschaps- en natuurbehoud en milieu educatie; 
een voorwaarde voor de realisering daarvan is immers een bloeiende agrarische 
sector. 

• Wij noemen de toeristenbelasting oneerlijk, omdat deze heffing in slechts enkele 
gevallen wordt aangewend om verbeteringen door te voeren in de recreatieve 
sector en dat is juist de sector die deze heffing zelf opbrengt. In de meeste 
gevallen wordt de opbrengst toegevoegd aan de gemeentelijke algemene 
middelen en wordt deze niet zelden gebruikt om gaten in volstrekt andere 
sectoren van het gemeentelijk beleid te dichten. 

• Tenslotte: de bureaucratische rompslomp rond inning en afdracht door de boer 
c.q. campinghouder van genoemde belasting en de controle daarop staat in geen 
verhouding tot de opbrengst ervan voor de gemeenten. Afschaffing ervan zou een 
voorbeeld zijn van zinvolle lastenverlichting. 



In ons persberichtn Jubilerende Stichting Vrije Recreatie rekent stiekem op een cadeau van 
de overheid" (z.o.z.), omschrijven wij het weliswaar wat subtieler, maar u willen wij er 
met nadruk op wijzen, dat die toeristenbelasting ons inziens een volkomen willekeurige en 
niet in onze rechtsorde passende, zelfs discriminerende en economisch schadelijke praktijk 
is, die zichzelf ruimschoots heeft overleefd. 
Niet alleen voor ons, maar voor heel recreërend Nederland zou het dan ook een prachtig 
cadeau zijn wanneer in 2010, ons jubileumjaar, een eind zal komen aan deze onterechte 
heffing. 

Voor de komende periode wensen wij u veel wijsheid toe bij het vervullen van uw 
ongetwijfeld zware taken. Wij hopen echter dat u, ondanks dit alles, toch de nodige tijd 
zult vinden aandacht aan onze brief te besteden en dat dit zal leiden tot inwilliging van 
ons verzoek tot afschaffing van de toeristenbelasting. Voorts hopen wij dat u er rekening 
mee wilt houden, dat dit niet zomaar een wens is van een groepje enthousiastelingen, 
maar van zeer veel recreanten die - zéker in deze moeilijke tijden - hun vakanties in 
Nederland willen blijven doorbrengen. 

Wij danken u bij voorbaat en zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

Hoogachtend, 
Bestuur STICHTING VRIJE RECREATIE 

W.T. van den Berg, voorzitter 

B. van der Stoep, penningmeester 

L. Kloosterman, secretaris 
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