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RECRON luidt de noodklok
Btw verhoging jaagt vakantiegangers Groningen uit
“Het btw plan van het kabinet om recreatie van het lage btw tarief van 6% te verhogen naar 21%
is onacceptabel”, aldus Petra Ellens, regiomanager van RECRON Groningen. "Ik heb non-stop
ondernemers aan de lijn die me vertellen dat dit de doodsteek voor hun bedrijf betekent".
“Overnachten in Groningen wordt zo duur dat veel gasten het niet meer op kunnen brengen en
dan liever naar het buitenland gaan waar het btw tarief op 6% blijft.”
“Uit concurrentie oogpunt kun je geen slechtere stap maken”, aldus Ellens. “Het idee vanuit de
landelijke politiek dat deze btw-verhoging meer banen gaat opleveren is wensdenken, want nu al
geven ondernemers aan dat ze mensen moeten ontslaan als bijvoorbeeld Duitse gasten wegblijven.”
Ellens geeft aan dat met name plattelandsgebieden de klap zullen gaan voelen. "Hier is immers weinig
alternatieve werkgelegenheid. Minder toeristen in een gebied betekent ook meteen minder omzet voor
de detailhandel, die het al moeilijk heeft."
“Kortom de leefbaarheid zal in Groningen verslechteren en die extra banen, tja wellicht in de Randstad
maar hier zie ik ze alleen maar verdwijnen”, aldus Ellens.
Volgens Diny Fluttert van Recreatiecentrum Wedderbergen in Wedde komt deze belastingverhoging in
de recreatiesector extra hard aan. “Je gaat niet één keer het hogere tarief betalen zoals bij een
kappersbezoek of aankoop van een boek, maar als gezin van vier personen moet je 14 nachten 15%
bij je prijs optellen.” “Concreet betekent dat als je voorheen voor deze periode 800 euro betaalde je nu
voor hetzelfde product 920 euro moet neertellen. Daar bovenop komen dan ook nog de lokale lasten
zoals toeristenbelasting, een belasting waar alleen de verblijfssector mee wordt belast. In dit
rekenvoorbeeld komt daar dan gemiddeld nog zo'n 42 euro bij op waardoor het gezin alleen aan extra
belastingen meer dan 180 euro euro kwijt is. Zo wordt vakantievieren in Nederland tot een elite
gebeuren.”
RECRON zet nu volop in op actie en start een publiekscampagne via www.zegneetegenmeerbtw.nl
om Haagse politici te wijzen op de negatieve gevolgen van deze btw verhoging. Ook lokale politici
worden hierbij opgeroepen in beweging te komen. De werkgelegenheid in de regio staat op het spel.
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