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Geachte dames en heren,
Gastvrij Nederland, de Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije
tijd, heeft kennis genomen van de brief ‘Belastingherziening’, die
Staatssecretaris Wiebes op 19 juni 2015 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
In deze brief werkt hij de keuzes die moeten leiden tot hervorming en
vereenvoudiging van het belastingstelsel nader uit.
Gastvrij Nederland wijst het uniformeren van het btw-tarief, en daarmee dus
het afschaffen van het lage btw-tarief voor de gastvrijheidssector, af.
Graag brengen wij u nogmaals de conclusies uit het rapport Gastvrijheid en de
btw van onafhankelijk onderzoeksinstituut NYFER onder uw aandacht.
-
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Het afschaffen van het lage btw-tarief zal leiden tot een substantiële
prijsstijging van de dienst of het product. Dat leidt volgens NYFER,
ondanks dat consumenten als gevolg van lagere loon- en
inkomstenbelasting netto meer te besteden hebben, tot een forse vraaguitval
en een daling van de huidige werkgelegenheid met 55.000 fulltime banen.
In plaats van bij te dragen aan de ambities tot banengroei, brengt
afschaffing van het lage btw-tarief dus banenverlies met zich mee.
De gastvrijheidssector vervult een sleutelrol in het creëren van een
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor kenniswerkers en kennisintensieve
bedrijvigheid. Lastenverzwaring verzwakt het economisch groeipotentieel
op lange termijn.

Gastvrij Nederland is gelieerd aan VNO-NCW en MKB Nederland
ANVR, ANWB, CLC VECTA Centrum voor Live Communication, Club van Elf, FC Federatie
Cultuur, HISWA-Vereniging, Koninklijke Horeca Nederland, Koninklijk Nederlands Vervoer, NBTC,
Schiphol, Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, RECRON, Vereniging van Evenementenmakers,
Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties en VVV Nederland
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De ambitie om 100.000 banen te creëren kan niet worden waargemaakt als
de gastvrijheidssector als banenmotor wordt uitgeschakeld en er 55.000
banen worden vernietigd.

Gastvrij Nederland vertegenwoordigt een groot aantal organisaties en branches
in de gastvrijheidseconomie waarin zowel leisure als business zijn
vertegenwoordigd. Gastvrij Nederland spant zich in om de toeristischrecreatieve bedrijvigheid binnen Nederland in de volle breedte te versterken,
zodat toerisme, recreatie, cultuur, evenementen en entertainment kunnen
uitgroeien tot een dynamische en duurzame sector waarin bezoekers hun
voordeel doen met een hoogwaardige productbeleving tegen gunstige prijs- en
kwaliteitscondities.
De gastvrijheidssector is een sector die sterk bijdraagt aan de Nederlandse
economie. In 2013 zorgde de gastvrijheidssector voor 65 miljard euro aan
bestedingen. Daarnaast zorgde de sector met ruim 590.000 banen voor zes
procent van het totaal aantal banen in Nederland. In de gastvrijheidssector
werken relatief veel werkenden met een lage opleiding. De diensten en
producten van de gastvrijheidssector vallen in verreweg de meeste gevallen
onder het lage btw-tarief.
Vanuit de wereldwijde groeitrend in toerisme en vanuit het innovatieve
potentieel wil de gastvrijheidssector graag bijdragen aan de ambitie van het
kabinet om 100.000 nieuwe banen te creëren. Zeker voor laaggeschoolden kan
de sector een verscheidenheid aan banen bieden.
De gastvrijheidssector doet een dringend beroep op u om niet in te
stemmen met het afschaffen van het lage btw-tarief. De sector heeft baat
bij lastenverlichting (en dus niet bij lastenverschuiving). De sector wijst
maatregelen, die het verdien- en groeivermogen van de sector aantasten,
af.
Om ons pleidooi te ondersteunen, start Gastvrij Nederland vandaag de
publiekscampagne ‘Nee tegen meer btw’. Via www.neetegenmeerbtw.nl
vragen wij het Nederlandse publiek de politiek duidelijk te maken dat
vrijetijdsactiviteiten betaalbaar moeten blijven en dat daarom het lage btwtarief hiervoor behouden moet blijven.
Gastvrij Nederland is vanzelfsprekend bereid om de brief mondeling toe te
lichten.

Met vriendelijke groet,

Drs. J.C.T. van Wijk
Voorzitter Gastvrij Nederland

