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Aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 

Betreft: Schriftelijke vragen over de voorgenomen BTW-verhogIng 

Groningen, 22 Juni 2015 

Groningen 

Minder banen en hogere prijzen door BTW-verhoging 
De CDA-fractle heeft de afgelopen weken vanuit zowel maatschappelijke als private actoren alarmerende 
signalen ontvangen over een naderende BTW-verhogIng In onder andere de vrijetijdssector. Uit onderzoek 
door onderzoeksbureau NYFER, In opdracht van Gastvrij Nederland, blijkt dat een dergelijke belastingverhoging 
55.000 banen zou kunnen gaan kosten. 

Bronnen In Den Haag spreken over een verhoging van het BTW-tarlef In onder andere de vrijetijds- en 
dienstensector naar 21% als een van de kernmaatregelen In het belastingplan van het kabinet. Daarnaast heeft 
Staatssecretaris Wiebes meermaals laten doorschijnen dat een verhoging van het BTW-tarlef een van de 
onderzochte mogelijkheden Is. 

De fractie van het CDA Groningen maakt zich dan ook grote zorgen over deze ontwikkeling. Juist nu er nog altijd 
sprake Is van een crisis. 

Duizenden banen op het spel 
Het NYFER heeft berekend dat door een verhoging van de BTW zowel direct als indirect 55.000 banen zullen 
verdwijnen. In Groningen zou dit uitkomen op enkele duizenden banen en dus extra werklozen. Dit verlies 
komt deels door een verslechterde concurrentiepositie van onze voorzieningen In de diensten- en 
vrijetijdssector met buitenlandse sectorgenoten. 

Verder kan het MKB rekenen op forse prijsstijgingen van hun diensten en producten. De kleine ondernemer In 
onze Groningse dorpen en steden komt hierdoor In nog zwaarder weer terwijl Juist deze ondernemers zorgen 
voor leefbaarheid en banen In de Groningse kernen. 

Eén van de ambities van de coalitie Is om de leefbaarheid te vergroten In onze provincie. Een goede en 
belangrijke ambitie die door de BTW-verhogIng naar 21% onder grote druk komt te staan. 

Fors duurdere voorzieningen 
Een ander gevolg van een eventuele BTW-verhogIng Is een forse prijsstijging van voorzieningen. De provincie 
Groningen heeft prachtige trekpleisters die door deze maatregel hard geraakt zullen worden. De verhoging van 
bijvoorbeeld de entreeprijzen maakt de toegankelijkheid van de meer lokale vrijetijdsvoorzleningen minder 
aantrekkelijk. 

Daarom stelt de CDA-fractie u de volgende vragen: 
1. Heeft uw college kennisgenomen van de geluiden uit Den Haag dat het lage BTW-tarlef In onder 

andere de vrIJetIJds- en dienstensector zal worden afgeschaft? 
2. De Groningse vrijetijdssector heeft de afgelopen Jaren grote stappen gezet om haar 

concurrentiepositie tegenover sectorgenoten In Duitsland te verbeteren. In hoeverre bent u het met 
ons eens dat een verhoging van het BTW-tarlef dramatische gevolgen heeft voor deze 
concurrentiepositie? 

3. In uw bestuursakkoord staat dat er een Investeringsfonds komt voor het MKB. Deelt uw college dat 
door deze maatregelen het MKB In zwaar weer komt en hierdoor Investeringen van de provincie In 
gevaar komen? 

4. Bent u bereid om, de vele nadelige effecten voor (de concurrentiepositie van) Groningen In 
ogenschouw nemende, alsnog een lobby richting de minister op te starten om een BTW-verhogIng 
tegen te houden? Zo Ja, welke acties wilt u hieraan verbinden? Zo nee, waarom niet? 

Namens de CDA 5tatenfractie, 

Ronald Knegt 


