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Fors banenverlies Brabantse recreatiesector dreigt bij verhoging btw
De recreatiesector maakt zich grote zorgen dat het kabinet bij de aanstaande herziening van het
belastingstelsel kiest voor het afschaffen van het lage btw-tarief van 6%. Met de verhoging van de btw
zou de belasting op arbeid kunnen worden verlaagd. “De klap in de toeristische sector zal enorm zijn”,
aldus Willem Kraanen, regiomanager RECRON Brabant “Alleen al in Brabant zal het in de sector
duizenden banen kosten. Dat is funest voor de lokale economie, maar ook een serieuze bedreiging
voor de leefbaarheid in de regio. Het is een klap in ons gezicht, waar de provincie juist inzet op groei
van banen in de gastvrijheidseconomie.
Onderzoeksrapport bevestigt banenverlies
Begin maart heeft de recreatiesector een onderzoeksrapport van instituut NYFER aan de Tweede
Kamer aangeboden. Uit dit rapport blijkt dat er landelijk 55.000 banen in de toeristische sector
verloren gaan bij de btw-verhoging. “Het is juist de bedoeling dat de het nieuwe belastingstelsel
100.000 nieuwe banen schept, maar in de praktijk worden ze dus eerst te niet gedaan”, aldus
Kraanen.
RECRON pleit vurig voor behoud van het lage btw-tarief om economische groei en werkgelegenheid
te stimuleren. Bij afschaffing zullen toeristische bedrijven genoodzaakt zijn hun prijzen te verhogen.
Hierdoor zal de omzet van deze bedrijven dalen en zullen de toeristen wegblijven. Bovendien bestaat
het risico dat gasten in België en Duitsland gaan recreëren, waar ze nog wel een laag btw-tarief
hanteren. Een dubbele klap voor de toeristisch sector, die van groot belang is voor Nederland.
Politiek verkeerde keus
Koen Quicken kan deze zorgen alleen maar beamen. Als eigenaar van Camping Liesbos in Breda
voelt dit kabinetsvoorstel als het zwaard van Damocles dat boven het bedrijf hangt. "De btw-verhoging
zal doorberekend moeten worden aan de gasten, de tarieven zullen dus fors stijgen zonder dat daar
iets tegenover staat voor de gasten. Zij zullen korter verblijven of zelfs wegblijven met alle gevolgen
van dien". Ook de plaatselijke slager, bakker, supermarkt en de zwembaden zullen de gevolgen
merken, waardoor de leefbaarheid ook zal afnemen. “Een politiek verkeerde keus” aldus Koen
Quicken, “juist omdat je werkgelegenheid weghaalt bij jongeren en lageropgeleiden die elders niet tot
nauwelijks aan de slag kunnen op het platteland.”
Hoorzitting toekomst belastingstelsel
De Tweede Kamer hield op 25 maart een belangrijke hoorzitting over de toekomst van het
belastingstelsel. RECRON was samen met een grote groep ondernemers bij de hoorzitting aanwezig.
“Met de opening van het nieuwe seizoen en het drukke Paasweekend voor de deur lieten niettemin
verschillende ondernemers hun bedrijf achter om tijd te maken voor deze hoorzitting”, aldus
regiomanager RECRON Brabant, waarmee de urgentie van deze discussie onderstreept wordt.
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