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Minder banen en hogere prijzen door BTW-verhoging in vrijetijdssector
De CDA-fractie heeft de afgelopen weken vanuit zowel maatschappelijke als private actoren
alarmerende signalen ontvangen over een naderende BTW-verhoging in de vrijetijdssector.
Uit onderzoek door onderzoeksbureau NYFER, in opdracht van Gastvrij Nederland, blijkt dat
een dergelijke belastingverhoging 55.000 banen zou kunnen kosten. Staatssecretaris Wiebes
heeft meermaals laten doorschijnen dat een verhoging van het BTW-tarief in onder andere
de vrijetijdssector één van de onderzochte mogelijkheden is in aanloop naar een nieuw
belastingstelsel. Het CDA Brabant maakt zich dan ook grote zorgen over deze ontwikkeling,
juist nu er nog altijd sprake is van een crisis
Duizenden Brabantse banen op het spel
De vrijetijdssector in Brabant biedt een baan aan circa 100.000 Brabanders en vormt 9% van
de totale werkgelegenheid. Het NYFER heeft berekend dat door een verhoging van de BTW
zowel direct als indirect 55.000 banen zouden verdwijnen. In Brabant zou dit uitkomen op
enkele duizenden banen en dus extra werklozen.
Fors duurdere lokale vrijetijdsvoorzieningen
Een ander gevolg van een eventuele BTW-verhoging is een forse prijsstijging van
vrijetijdsvoorzieningen. Zo zou de Efteling de entreeprijs met ruim 5 euro moeten verhogen,
van 36 naar 42 euro. Voor een gezin met drie kinderen betekent dit een extra kostenpost
ruim 25 euro voor een gezellig dagje Efteling. Daarnaast maakt de verhoging van de
entreeprijzen de toegankelijkheid van de meer lokale vrijetijdsvoorzieningen minder
aantrekkelijk. Dit alles met als enige reden het spekken van de staatskas!
Daarom stelt de CDA-fractie u de volgende vragen:
1. Heeft uw college kennisgenomen van het persbericht d.d. 26 maart 2015 van RECRON
‘Fors Banenverlies Brabant recreatiesector dreigt bij verhoging BTW’ en het onderliggende
onderzoek van NYFER ‘Gastvrijheid en de BTW’?
2. De afgelopen jaren zijn vrijetijdseconomie, toerisme, recreatie een speerpunt van
provinciaal beleid geworden. Deelt u de geuite zorgen dat de verhoging van het BTW-tarief
naar 21% het verlies van duizenden banen in Brabant tot gevolg kan hebben?

3. Deelt u onze zorgen dat deze onnodige en opgelegde prijsstijging van regionale en lokale
vrijetijdsvoorzieningen met als gevolg banenverlies en verhoogde entreeprijzen een
ongewenst effect zal hebben op leefbaarheid in zowel de stad als op het platteland?
4. Bent u bereid om, gelet op het dreigende verlies aan werkgelegenheid en leefbaarheid, al
uw invloed aan te wenden om de staatssecretaris af te laten zien van dit besluit? Zo ja,
welke acties wilt u hieraan verbinden?
5. Indien u al actie heeft ondernomen, wilt u de strekking hiervan zo snel mogelijk met
Provinciale Staten communiceren?
In de hoop spoedig iets van u te mogen vernemen, verblijven wij.
Namens de CDA-fractie,
Marcel Deryckere

