
^ provincie 
^ groningen 

bezoekadres: 

postadres: 

algemeen telefoonnr: 

Martinikerkhof i 2 

Postbus 610 
9700 AP 
Groningen 

050 3i6 49 il 

Aan het lid van Provinciale Staten, 
de heer Ronald Knegt 

www.provinciegroningen.nl  
info@provinciegroningen.nl 

UJ 

(/) 

O 
ec 
LU 

O 

Datum 
Briefnummer 
Zaaknummer 
Behandeld door 
Telefoonnummer 
Antwoord op 
Bijlage 
Onderwerp 

1 8 AUG. 2015 
2015-35.765/34/A,6, ECP 
581444 
Eekma-Huisman L. 
(050) 316 4185 
uw brief d.d. 22 juni 2015 

CDA Statenfractie - schriftelijke vragen over de gevolgen van 
de voorgenomen btw-verhoging voor de vrijetijds- en 
dienstensector 

Geachte heer Knegt, 

Naar aanleiding van uw schriftelijke vragen d.d. 22 juni 2015 (ontvangen 24 juni 
2015) over de voorgenomen btw-verhoging, berichten wij u het volgende. 

Vraag 1: Heeft uw college kennisgenomen van de geluiden uit Den Haag dat 
het lage btw-tarief in onder andere de vrijetijds- en dienstensector zal worden 
afgeschaft? 

Antwoord: Ja, wij zijn op de hoogte van de plannen van het Kabinet om het btw-
tarief te verhogen van 6% naar 21%. Sinds u deze vragen gesteld heeft, is er het 
nodige gebeurd. De verhoging van het btw-tarief was één van de mogelijke 
veranderingen in de herziening van het belastingstelsel. De onderhandelingen van 
29 juni jl. hebben niet geleid tot de voorgenomen btw-verhoging. Voor de 
volledigheid beantwoorden wij hieronder uw overige vragen wel. 

Vraag 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-tarief dramatische gevolgen heeft voor deze concurrentiepositie? 

Antwoord: Wij zijn het eens dat een verhoging van de btw-tarieven gevolgen 
zouden kunnen tiebben voor de concurrentiepositie. Een vakantie in Nederland 
wordt duurder, waardoor toeristen sneller voor een andere bestemming zullen 
kiezen. Dit zou niet niet alleen Groningen treffen, maar heel Nederland als 
toeristisch gebied. Doordat in Duitsland en België wel een laag btw-tarief wordt 
gehanteerd in de toeristische sector zouden de grensregio's nog meer worden 
getroffen. Btw- en accijnsverhogingen in Nederland zonder vergelijkbare 
verhogingen in omringende landen kunnen zorgen voor een verschuiving van 
productie en consumptie naar het buitenland. Dat kost banen en economische 
groei. In hoeverre die gevolgen dramatisch zouden zijn is op voorhand moeilijk in 
te schatten. 

06-HB-SG-001 De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website. 
BTW: NL0019.32.822.B01 / KvK: 1182023 / IBAN: NL84 ABNA 0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A 



Vraag 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? 

Antwoord: Wij delen de mening dat door een verhoging van het btw-tarief het MKB 
in zwaar weer zou kunnen komen. 

Vraag 4: Bent u bereid om, de veie 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? 

Antwoord: Zoals gemeld bij het antwoord onder vraag 1. gaat de btw-verhoging 
niet door. Overigens hebben wij tussen het stellen van uw vragen en 29 juni wel 
stappen ondernomen. Direct na het plenaire debat in de Tweede Kamer op 24 juni 
jl. over de herziening van het belastingstelsel is in SNN-verband een lobby gestart. 
Donderdag 25 juni hebben de Colleges van GS van de noordelijke provincies, 
mede namens de Recron, een brief aan de woordvoerders in de Tweede Kamer 
gestuurd, met daarin het verzoek om de btw-verhoging in de vrijetijdssector niet 
door te zetten. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


