
KihMHHNTEHHii.KNDOOKN 
lie hand 

r 

2 8 NOV 2012 

O l 

mio aai s 

chie! L̂ 7 N. i ai íiìiïi» in» «mi 
Gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn 
Willem Alexanderstraat 7 
7442 MA Nijverdal 

Dmuiden, 27 november 2012 

Dames en heren, 

Betreft: toeristenbelasting 

Op 19 en 20 november 2012 hebben wij in Uw gemeente overnacht. Hotel Hellendoorn 
bracht daarvoor per persoon per nacht C 1,21 aan toeristenbelasting in rekening. 
Dienaangaande wil ik de volgende overwegingen met U delen. 

Mij is niet gebleken, dat de gemeente Hellendoorn voor of tijdens ons verblijf een product ter 
beschikking heeft gesteld, een dienst heeft geleverd of op enig andere wijze toerekenbare 
kosten heeft gemaakt, waarmee het heffen van deze belasting gerechtvaardigd kan worden. 
Bovendien zijn alle door overheden opgelegde vergoedingen, heffingen en belastingen 
verdisconteerd in de prijzen die wij bij de lokale horeca en middenstand hebben betaald. 
Voorts is het zo, dat over het geld dat wij in Uw gemeente hebben besteed, al sociale lasten 
en inkomstenbelasting zijn betaald. 
Een en ander leidt onvermijdelijk tot de vraag, hoe een praktijk geduid kan worden, die erin 
bestaat te dwingen tot bezitsafdracht, zonder daarvoor enige tegenprestatie te leveren. 
Aangezien de wettelijke delictsomschrijving van die misdaad niet wordt vervuld, komt de 
kwalificatie "diefstal" niet in aanmerking. 
Maar "roof" lijkt alleszins toepasselijk . Evenals "maffiapraktijk". Het maakt in mijn beleving 
namelijk geen verschil of deze praktijk wordt toegepast door een overheidsorgaan, een 
straatrover of de georganiseerde misdaad. 

Het opleggen van deze belasting heeft ook een persoonlijk-ethische component, die leidt tot 
een vraag die ik ieder van U meegeef ter overweging: voedt U Uw kinderen ook op met de 
boodschap dat het gepast, fatsoenlijk en toegestaan is, om de logees bij U in huis te 
beroven? Of hangt U thuis de brave burger uit en zet U Uw roverspet alleen op bij de 
uitoefening van Uw openbare functie? 

Niet uit te sluiten valt tenslotte de mogelijkheid, dat deze belasting bedoeld is als een boete 
voor het feit dat wij met onze aanwezigheid in Uw gemeente stank- en lawaaioverlast 
hebben veroorzaakt en bovendien het straatbeeld hebben ontsierd. Kennelijk zijn toeristen 
niet welkom in Uw gemeente. Die les is geleerd, wij zullen ons er niet meer vertonen. 

Met niet zoveel hoogachting, 


