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BTW-VERHOGING SECTOREN

Tienduizenden
nD

ramatisch. Zo noemt
voorzitter Adri van der
Weyde, voorzitter van de
club van recreatieondernemers
Recron, het optrekken van het
btw-tarief naar 21%. De bedrijfstak liet hiernaar onderzoek
doen door Nyfer. Dat stelde vast

Recreatie

banen weg

D

Sierteelt

e voorgenomen belastinghervormingen
mogen de export en
concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven niet
schaden. Maar dat doen ze wel,
is de vrees van Albert Jan Maat,

Slecht voor
concurrentie

voorzitter van land- en tuinbouworganisatie LTO-Nederland. Vooral de sierteelt — van
bollen en bloemen tot bomen
— dreigt honderden miljoenen
aan omzet te verliezen bij een
eventuele btw-verhoging.

Er dreigt
verlies van
honderden
miljoenen
aan omzet

Zwarte kapper
rD
Kappers

e kappersbranche, verenigd in de Anko, profiteert sinds vijftien jaar
van het lagere btw-tarief. De belastingverlaging was destijds
bedoeld om de zwartwerkende
thuiskapper te dwarsbomen en

keert terug
Dagbladen

Uniform,
maar dan 6%

O

pvallend. Voor de papieren krant betaalt de
consument 6% btw, voor
de onlinevariant 21%. In Brussel denken ze erover om de zaak
geli
gelijk te trekken, en wel op het
lage tarief. In Nederland zoeken
de beleidsmakers de harmoni-

satie op het hoge tarief. De Nederlandse dagbladuitgevers zijn
ook voor het gelijktrekken van
de btw, maar dan wel op 6%. Zo
wordt de drempel voor de consument verlaagd om betaalde
journalistiek af te nemen. Bij
het hoge tarief zal de daling van

Geneesmiddelen

Direct effect
op eigen risico

Voor print
geldt nu
6% btw,
voor
online 21%

B

ij Nefarma, brancheorganisatie voor de geneesmiddelensector, gaan de
zorgen vooral ook uit naar de
patiënten. Die zullen bij een hoger btw-tarief meer moeten betalen.
‘Het heeft direct effect op het

dat de werkgelegenheid sterk
onder druk komt te staan.
Nu werken er 475.000 mensen bij kampeer- en bungalowbedrijven, zwembaden, sauna’s
en dagrecreatiebedrijven. Als
de ingreep doorgaat blijven er
hooguit 420.000 banen over.

Dat gaat ten koste van duizenden banen, ook al omdat andere landen, zoals Duitsland, het
Nederlandse voorbeeld kunnen
gaan volgen. Hogere prijzen leiden direct tot lagere verkopen,
weten ze bij LTO Nederland.

de reguliere werkgelegenheid in
de bedrijfstak te vergroten. Tot
ongenoegen van de consument
gingen de prijs van knippen,
wassen en scheren in die periode overigens amper omlaag.
Nu vreest de Anko grootscha-

de papieren oplages in een extreem hoog tempo versnellen.
Herman Wolswinkel, manager public affairs van brancheorganisatie NDP Nieuwsmedia,
wijst op een onderzoek dat de
Europese Commissie in april
publiceerde. ‘Daarin staat dat

eigen risico van patiënten. Op
de langere termijn betekent het
dat de premie omhoog gaat’,
stelt een Nefarma-woordvoerder. Maar de mogelijke btw-ingreep kan ook leiden tot een
verminderd gebruik van geneesmiddelen, simpelweg omdat

‘We werpen
onze toeristen
zo in de schoot
van België en
Duitsland’

Dat is nog exclusief de gevolgen
voor de naar schatting 45.000
ondernemers en zzp’ers in de
sector en de 185.000 mensen
met een klein contract (minder
dan twaalf uur).
Volgens de Recron bedreigt
het kabinet de concurrentie-

positie van de Nederlandse
recreatiesector. Zo kennen
campings in de buurlanden een
laag btw-tarief. Van der Weyde:
‘In België en Duitsland lachen
ze ons gewoon uit omdat we
moedwillig onze toeristen in
hun schoot werpen.’

In Frankrijk en Spanje keerden beleidsmakers op hun
schreden terug, nadat ze eerder
de btw op bloemen en planten
hadden verhoogd. Dat gebeurde
nadat de vraag met tientallen
procenten was teruggelopen.

Prijs voor de
consument
ging amper
omlaag bij
btw-verlaging

lig banenverlies. Uit onderzoek
dat de brancheorganisatie
heeft laten verrichten, blijkt dat
binnen drie jaar 5500 van de in
totaal 46.000 banen in de sector
verloren gaan. Daar staat een
bruto-opbrengst voor het kabi-

net van €191 mln tegenover.
Volgens de Anko zullen
klanten hun bestedingen aanpassen als de prijzen door de
btw-verhoging omhooggaan. En
de zwarte kapper zal weer aan
belang winnen.

de daling van de oplages die
voor de komende 24 jaar zijn
voorspeld, zich in één klap zal
voltrekken als de btw wordt
opgetrokken naar het hoge tarief. Dat betekent een enorme
aanslag op de dagbladjournalistiek.’

Btw-ingreep
kan ook leiden
tot verminderd
gebruik van
medicijnen

het voor sommige patiënten
te duur is om hun eigen risico
ermee te belasten. ‘In dat geval
is er ook een zorginhoudelijke
component’, zegt de Nefarma-woordvoerder.
Uiteindelijk kan ook daar een
kostenaspect aan vast zitten.

Door geneesmiddelen achterwege te laten kan de kwaal
verergerd worden. Niet alleen
wordt de patiënt dan zieker,
maar per saldo nemen de kosten toe.
Door Job Woudt
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Staatssecretaris Wiebes
heeft rugdekking
Experts steunen verhoging
van de omzetbelasting

Laurens Berentsen
Amsterdam
Het uitgelekte voorstel van het kabinet
om het mes te zetten in de goederen en
diensten die in Nederland onder het lage
btw-tarief vallen, komt niet als een verrassing. In de brief waarin staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën vorige jaar
de beoogde belastinghervorming aankondigde, merkte de VVD-politicus op
dat Nederland stevig gebruikmaakt van
het verlaagde tarief. ‘Ook al worden de

daarmee nagestreefde doelen, ontzien
van de laagste inkomens en bevordering
van arbeidsintensieve sectoren, niet of
niet doelmatig bereikt’, liet Wiebes daarop volgen.
Na dit schot voor de boeg wekt het
geen verbazing dat de organisaties van
ondernemers die met hun goederen en
dienst in het lage tarief vallen, woensdag
hun rekenwerk hadden klaarliggen om
het ongelijk van Wiebes aan te tonen. Zij
voorzien dat duizenden banen verdwijnen als hun leden zo meteen 21% btw in
rekening moeten brengen bij hun klanten. Met zo’n banenverlies, is de stelling,
spant het kabinet het paard achter de
wagen, want een uitgangspunt van de
belastingherziening is verlaging van de
lasten op arbeid, zodat de werkgelegenheid een impuls krijgt. Wiebes belooft
op termijn zelfs 100.000 extra banen als
hij zijn karwei kan afmaken.
De staatssecretaris weet zich gesteund

door een lange rij deskundigen die zich
sinds 2010 hebben gebogen over een
nieuw belastingstelsel dat bevorderlijk is
voor de werkgelegenheid. Belasten van
consumptie werkt minder verstorend op
de economie dan bijvoorbeeld de directe
belasting op loon en inkomen, luidt de
opinio communis onder fiscalisten en
economen. Een verlaagd tarief voor de
omzetbelasting is daarentegen een bot
en ongericht instrument om werkgelegenheid te stimuleren.
Het is niet voor het eerst dat een voorstel wordt gelanceerd om de omzetbelasting op de schop te nemen. In de fiscale

PvdA deelt het inzicht
dat beperking van het
lage tarief niet tot
inkomensverschillen
zal leiden

agenda die de vorige staatssecretaris van
Financiën, Frans Weekers, in 2011 presenteerde, was sprake van één uniform
tarief. Dat plan werd binnen een dag
afgeschoten door de toenmalige coalitiepartners van de VVD-bewindsman, regeringspartij CDA en gedoogpartner PVV.
Dat zal Wiebes waarschijnlijk niet
overkomen. Regeringspartner PvdA deelt
inmiddels het inzicht dat beperking van
het lage tarief niet of nauwelijks tot grotere inkomensverschillen leidt, een gevoelig punt voor de sociaaldemocraten.
Naar verluidt heeft de staatssecretaris
ook voldoende draagvlak bij de oppositiepartijen gevonden, zodat zijn voorstel
in de Eerste Kamer op een meerderheid
kan rekenen.
Voor de eenvoud van het belastingstelsel, een ander belangrijk uitgangspunt
bij de hervorming, is een uniform btw-tarief het meest wenselijk. De extra administratieve kosten voor ondernemers en

fiscus die voortvloeien uit het hanteren
van twee tarieven, verdwijnen hiermee.
Het kabinet wil echter niet zo ver gaan.
Het verlaagde tarief van 6% blijft gelden
voor voedingsmiddelen.
Dat is vooral belangrijk voor de grensstreek, waar supermarkten en andere
winkeliers vooral in voedingsmiddelen
concurreren met hun collega’s in Duitsland en België. Duitsland heeft een
verlaagd tarief van 7%, België hanteert
net als Nederland 6% als laag tarief. De
Duitsers passen het tarief van 7% slecht
mondjesmaat toe. De Belgen zijn ruimhartiger. Maar kappers, fietsenmakers
en schoenmakers hebben uit het oogpunt van omzetbelasting geen concurrentienadeel ten opzichte van hun Duitse en Belgische collega’s. Als kamperen
in Nederland onder het normale tarief
gaat vallen, is het de moeite waard aan
de andere kant van de grens de tent op te
slaan of de caravan neer te zetten.

