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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen van Statenfractie CDA betreffende BTWverhoging in vrijetijdssector

Datum

12 mei 2015
Ons kenmerk

C2170585/3805786
Uw kenmerk

Geachte heer Deryckere,
Bij brief van 16 april 2015 heeft u namens de CDA-fractie schriftelijke vragen
gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

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’?
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Antwoord: Ja.

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?
Antwoord: Nee. Wij vinden de vrijetijdseconomie van groot belang voor
de werkgelegenheid in Noord-Brabant . In hoeverre de mogelijke BTWverhoging deze werkgelegenheid onder druk zet kunnen wij pas
beoordelen tegen de achtergrond van het totale pakket van maatregelen
in het herziene belastingstelsel, waar deze maatregel onderdeel van
uitmaakt naast andere maatregelen die mogelijk effect hebben op
bijvoorbeeld verlaging van loonkosten. Wij wachten de plannen van het
Kabinet over dit nieuwe belastingstelsel daarom met grote belangstelling
af.
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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?
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Antwoord: Nee. Wij onderkennen dat de werkgelegenheid in de
vrijetijdseconomie bijdraagt aan de leefbaarheid van het platteland en dat
de leefbaarheid verder onder druk komt te staan als de werkgelegenheid
afneemt. In hoeverre dit daadwerkelijk aan de orde is zullen wij
beoordelen op basis van het totale plan dat het Kabinet naar verwachting
rond de zomer presenteert.
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?
Antwoord: Nee. Het voortouw voor de lobby tegen de voorgenomen
verhoging van de BTW in het kader van de herziening van het
belastingstelsel van 6% naar 21% voor onder andere de vrijetijdssector
achten wij in eerste instantie een zaak voor de sector zelf. Gastvrij
Nederland, de Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije
tijd, waarin 16 organisaties en branches in de gastvrijheidseconomie zijn
vertegenwoordigd, is deze lobby vanuit de sector reeds gestart.
Wij wachten de plannen van het Kabinet af (zie 2 en 3).

5.

Indien u al actie heeft ondernomen, wilt u de strekking hiervan zo snel
mogelijk met Provinciale Staten communiceren?
Antwoord: N.v.t.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter,

Secretaris,
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