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Betreft: Onderbouwing Forensenbelasting 
 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad Vlieland,  
 
In de besluitenlijst van de raadsvergadering van maandag 17 september staat aangegeven 
dat u voornemens bent om de forensenbelasting te verhogen naar € 1.216 per jaar. Echter 
de onderbouwing van deze verhoging ontbreekt in alle stukken.  
 
Voor de duidelijkheid; het huidige tarief is €596 per jaar. De verhoging naar €1.216 per jaar is 
dus een verhoging van 104%. Allereerst is dan ook de vraag of u zich bewust bent van deze 
relatief sterke verhoging. 
 
Daarnaast wordt er in de stukken geen enkele onderbouwing gegeven waarom 
vakantiehuisjes eigenaren geconfronteerd worden met zo’n onevenredige verhoging van hun 
bijdrage aan het algemeen Vlielands belang. 
 
Als het gaat om “behoorlijk bestuur” vragen de volgende punten aandacht: 
 
- Zorgvuldigheids beginsel: met de (vertegenwoordigers) van de huisjes eigenaren is niet 
gecommuniceerd zodat zij zich niet hebben kunnen voorbereiden op deze maatregel, 
bijvoorbeeld bij het vaststellen van de huurprijzen voor 2019. 
- Evenredigheids beginsel: de groep huisjes eigenaren gaat nu onevenredig bijdragen aan 
de verhoging van de uitgaven van de Gemeente Vlieland. Immers, naast verhoging van de 
forensenbelasting met 104% is in vele gevallen ook de WOZ waarde met meer dan 20% 
gestegen. 
- Motiverings beginsel: het besluit om de forensenbelasting te verhogen is niet in de 
stukken gemotiveerd. Er staat nergens wat het huidige tarief is, en er staat bijvoorbeeld ook 
nergens een nominale vergelijking met andere vakantiegemeentes in Nederland. 
 
Tenslotte: het gaat er niet om dat eigenaren van vakantiehuisjes niet ook willen bijdragen 
aan de Vlielandse leefgemeenschap. Natuurlijk willen we dat en dat doen we ook. Hogere 
lasten hebben echter in de meeste gevallen direct effect op de concurrentiepositie van 
Vlieland als vakantiebestemming. Steeds vaker wordt door Vlielanders en 
badgasten gesproken over het feit dat Vlieland zich qua pricing uit de markt aan het prijzen 
is.  
 



 
 
Illustratief zijn de onderstaande zaken die ertoe leiden dat het huren van een huisje 
op Vlieland voor de toeristen steeds duurder wordt:  
 
1) Verhoging BTW van 6% naar 9% vanaf 2019 
2) Verhoging toeristenbelasting van EUR 1,50 naar EUR 1,70 naar … 
3) Verhoging forensenbelasting van EUR 596 naar EUR 1.216 per jaar 
4) Verhoging WOZ-waardes vakantiewoningen met vaak meer dan 20%, leidend tot 
evenredig hogere lasten 
 
Graag zie ik een reactie van u tegemoet op mijn gestelde vragen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marleen en Pieter van de Vliet  
Eigenaren Anna (Duinkersoord 22), Bakboord en Stuurboord (Ankerplaats 13/13A) 
 
 


