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Help, de btw gaat omhoog
Het kabinet overweegt de btw-tarieven te verhogen om het begrotingstekort onder
de 3 procent te krijgen. Hoe kijken ondernemers tegen de plannen aan? Zijn ze tegen?
Of snappen ze de rekensom achter dat idee?
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Nico van Staveren / Tank van Staveren / Emmeloord

‘Tegen’
‘Ik ben tegen de verhoging van de btw. De koopkracht gaat
daardoor naar beneden. Dit raakt alle burgers in hun portemonnee. Ik heb tankstations. Als het hoge tarief van de btw
van 19 naar 20 procent gaat dan stijgt de prijs bij een benzineprijs van 1,80 euro per liter al weer met 2 cent. En dat
terwijl de benzineprijs de laatste zes maanden sowieso flink
is gestegen.’
‘Mag ik dit kabinet een ander voorstel voorleggen? Je kunt de
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‘Slecht idee’
‘Op zich kan ik het best begrijpen dat dit kabinet naar de
btw-verhoging grijpt. Ik snap dat er meer geld binnen moet
komen en dat er bezuinigd moet worden. Maar voor de
bouw- en renovatiebranche, de sector waarin ik werk, zal een
btw-verhoging heel negatieve uitwerkingen hebben. Het
gaat al zo ontzettend slecht met de bouw. Niet dat ik bang
ben voor ons bedrijf, we zijn zuinig en hebben al op kosten

bespaard, maar veel andere bedrijven hebben het wel zwaar.
Voor veel ondernemers wordt het dit jaar erop of eronder. Er
wordt al minder besteed, terwijl de branche ook nog moeilijker kredieten krijgt.’
‘Mocht de btw omhoog gaan dan wordt de kloof tussen het
legale en het zwarte bouwcircuit nog groter. Tot nu toe
hanteert de overheid voor bepaalde soorten stuc- en schilderwerk het lage 6-procentstarief. Ik was al heel blij met dat
lage tarief, want de factor arbeid is ontzettend duur. Gaat dat
tarief omhoog dan wordt het werk echt onbetaalbaar voor
de consument.’
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‘Te simpel’
‘Een btw-verhoging is geen goede maatregel. Het is een te
simpele oplossing. Makkelijk geld ophalen en bovendien is
het nog een lastenverzwaring voor de burger ook. De verhoging komt bovenop al die andere maatregelen die dit kabinet
al heeft genomen. Op zich denk ik wel dat de negatieve
effecten mee zullen vallen, want de verhoging geldt natuurlijk voor iedereen. Ook de concurrenten krijgen ermee te
maken, dus dat speelveld blijft gelijk.’
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uitgaven ook terugdringen door flink te snijden in het aantal
ambtenaren. Hoe lager het aantal ambtenaren, hoe lager de
aantallen regels. Want achter elke regel staat een ambtenaar. Ik weet dat de overheid in de regels snijdt, maar voor
elke regel die verdwenen is, komt er al gauw weer een terug.
Daarnaast zou ik een pleidooi willen houden voor de harmonisatie van de btw-tarieven binnen Europa. Sommige landen
hebben al een 20-procentstarief, anderen weer niet. Lastig.
Gelukkig hebben we geen pompstations aan de grens staan,
anders hadden we er wel last van.’
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‘Wel zijn er op een ander gebied negatieve effecten. Mijn
bedrijf is onder andere actief in de zorg. Als wij personeel
uitzenden, moeten wij btw in rekening brengen. Zzp’ers in de
zorg hoeven die belasting niet te factureren. Dus een verhoging zullen we wel degelijk merken, doordat het gat tussen
de twee beroepsgroepen nog groter wordt. Nee, deze btwmaatregel is een kortetermijnmaatregel. Ik zie het als een
soort kwartje-van-Kok. Die extra heffing werd ook niet meer
afgeschaft. Privé gezien zal het mij niet zo treffen, maar voor
de onderkant van de maatschappij wordt een dergelijke
verhoging een heel andere zaak.’

