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GEEN EENZIJDIGE BTW-VERHOGING

Zorg ook voor het MKB voor 
fiscaal te dragen lasten



MKB-Nederland maakt, mede namens de vele brancheorganisa-
ties in haar achterban die het betreft, bezwaar tegen de eenzij-
dige verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent met 
ingang van 1 januari 2019.  Een belastingverhoging van maar liefst 
50 procent!  

Dit komt bovenop andere belastingmaatregelen die het midden-  
en kleinbedrijf pijn doen. Zo wordt het mkb onvoldoende zuurstof 
gegeven en vormen de lasten voor mkb-ondernemers een onmo-
gelijke hoge stapel. Hetzelfde mkb zucht ook onder de loondoorbe-
taling bij ziekte. 

MKB-Nederland wil dat het mkb met een goed lastenpakket wordt 
ondersteund. Het eenzijdig verhogen van de BTW zonder echt 
compenserende maatregelen voor het mkb is een slecht plan. 

!  Het kabinet heeft het besluit genomen zonder  
  eerst te kijken naar de effecten van de maatregel 

MKB-Nederland heeft in een eerder stadium reeds gevraagd 

om een grondige impact assessment. Deze maatregel is 

te ingrijpend om zonder enig zicht op de effecten zo maar 

door te voeren. Voor ondernemers voelt de BTW-verhoging 

nu als een ‘experiment’, waarbij zij, en de burgers, het 

lijdend voorwerp zijn. Ze maken zich grote zorgen.

  De maatregel raakt vele duizenden 
  ondernemers in het midden- en kleinbedrijf

Bakkers en bloemisten, kappers en fietsenmakers, de 

fitnessbranche, recreatie en cultuur, schilders, stukadoors, 

horeca enzovoorts. De BTW-verhoging betreft een breed 

scala aan mkb-sectoren en vele duizenden ondernemers die 

(met name) actief zijn op de binnenlandse markt. Het zijn 

vooral ondernemers die het tijdens de economische crisis 

zwaar hebben gehad en nu net weer een beetje overeind 

krabbelen. Velen hebben nog maar nauwelijks wat vlees op 

de botten of verkeren, soms ook door cumulatie van 

overheidsmaatregelen, nog steeds in moeilijke 

omstandigheden. 

Het gaat bovendien om ondernemers in sectoren die in 

hoge mate bepalend zijn voor de leefbaarheid en sociale 

cohesie in stadscentra, wijken en dorpen.  De kleinere 

bedrijven die het nu al moeilijk hebben, zitten niet zelden 

in de kleine kernen waar het voorzieningenniveau door de 

jaren heen al is teruggelopen. Daar dreigt verdere 

verschraling van het aanbod.

  Grote gevolgen voor omzet en werkgelegen- 
  heid in branches…

Om een indicatie te krijgen van de effecten, heeft een 

aantal brancheorganisaties daar zelf onderzoek naar laten 

verrichten (zie achterzijde). De resultaten zijn exemplarisch 

voor andere, niet onderzochte sectoren. Ook daar zal de 

BTW-verhoging leiden tot vraaguitval, omzetdaling, daling 

van de werkgelegenheid en bedreiging van het voortbe-

staan van met name de kleinste bedrijven.

  …en nog groter in de grensstreken

Op verzoek van MKB-Nederland heeft Panteia de gevolgen 

voor een aantal branches in de grensstreken in kaart ge-

bracht (zie achterzijde). Daar zijn de gevolgen nog groter: 

daar gaan Nederlandse consumenten voor bepaalde aanko-

pen de grens over. Belgische en Duitse consumenten zullen 

dat andersom juist in veel mindere mate doen.

  Maatschappelijke effecten

De BTW-verhoging staat haaks op het duurzaamheidsbeleid 

van het kabinet (het OV wordt duurder, de consument zal 

kleding, schoenen etc. minder snel laten herstellen door een 

vakman), op het gezondheidsbeleid (kabinet wil gezonde 

eet- en levensstijl bevorderen) en werkt in bepaalde secto-

ren zwart werken in de hand.

  De timing van de maatregel is beroerd; eerst  
  de btw omhoog, pas daarna de beloofde  
  lastenverlichting.
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LIEFST WILLEN WIJ DE BTW-VERHOGING VAN TAFEL. 

Al eerder hebben wij aangedrongen op een gedegen impact assessment, om de effecten voor 
sectoren en regio’s goed in kaart te brengen. Onze quick scan wijst op de negatieve gevolgen 
in diverse sectoren, die exemplarisch zijn voor alle branches die met de BTW-verhoging te 
maken krijgen. Ook zal er nog meer over de grens worden gewinkeld.  

MAAK EEN VOOR HET MKB HANTEERBAAR LASTENPAKKET. DE ONDERDELEN HIERVAN 
MOETEN VOLGENS MKB-NEDERLAND ZIJN: 

  Geen lastenverzwaring voor de dga’s in het mkb.

  Schrap de verhoging van het box 2 tarief van 25 naar 28,5%. 

  Een voor het mkb werkbare werkkostenregeling.

  Zorg voor een gelijke fiscale behandeling van activiteiten, zoals personeelsuitjes, of ze nu op de  

  werkplek of op externe locaties worden gehouden. En zorg ervoor dat werkgevers de niet-benutte  

  vrije ruimte kunnen doorschuiven naar opvolgende jaren.

  Haal de lastenverlichting in de inkomstenbelasting naar voren en/of schuif de BTW-verhoging naar de  

  jaren dat er echt lastenverlichting komt. 

  De voorgenomen timing van lastenverzwaringen en lastenverlichtingen is slecht. Eerst het zuur  

  voor het mkb en in de jaren daarna de koopkrachtverbetering voor de consument leidt ertoe dat  

  het mkb de klandizie op korte termijn ziet verminderen en later besteedt men het geld in het  

  buitenland. 

 

  Zorg voor een billijk en rechtvaardig overgangsregime. 

  Dat voorkomt dat ondernemers met grote administratieve problemen worden opgezadeld. Consu- 

  menten die nu al – onder het huidige lage BTW-tarief - een kaartje hebben gekocht voor een voor- 

  stelling die pas volgend jaar plaatsvindt, moeten niet met een extra BTW-betaling worden gecon- 

  fronteerd omdat het tarief ondertussen is verhoogd. Dat geldt niet alleen voor allerlei podiumkunsten,  

  maar bijvoorbeeld ook voor nu gekochte jaarabonnementen voor het openbaar vervoer. 

  Loondoorbetaling bij ziekte. 

  Maak nu eindelijk eens de belofte in het Regeerakkoord waar dat het mkb wordt ontzien bij de  

  loondoorbetaling bij ziekte.
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Bloemen en planten
• De omzet van bloemisten daalt gemiddeld met 2,4%  

 (€ 24 miljoen per jaar). 

• De inkomstendaling van ondernemers kan oplopen tot 8%.

• Dit leidt tot een daling van de werkgelegenheid met 2,4%  

 (meer dan 200 banen).

• Doordat de kosten gewoon doorlopen, komt het voortbe- 

 staan van 15% van de kleinere bloemisten in gevaar.

Onderzoek: Decisio, 2018  
In opdracht van: VBW

Kappers
• Omzet en werkgelegenheid in de kappersbranche dalen  

 met een kleine 2% (bijna €30 miljoen). Het gaat om meer  

 dan 800 banen van ambachtelijke vakmensen.

• Als rekening wordt gehouden met de verlaging van de  

 inkomstenbelasting, resteert nog steeds een daling van  

 omzet en werkgelegenheid met 1,3% (bijna €20 miljoen,  

 ruim 600 banen).

• Vanwege de kleineondernemersregeling hoeven kleine  

 kapperszaken nu geen BTW af te dragen. Kappers die  

 door de BTW-verhoging boven de norm van de regeling  

 uitkomen, zien een daling van hun inkomen die kan oplopen  

 tot 11%. Andere kleine kappers zien hun inkomen met ruim  

 2,5% dalen. Grote(re) kappers zien hun inkomen ook dalen.

• Het zal ertoe leiden dat een deel van de kappers anders  

 zal gaan werken: vanuit huis of ambulant.

• De branche vreest dat de BTW-verhoging ook zal leiden  

 tot een verschuiving naar het zwarte circuit. Dat is een  

 onwenselijke ontwikkeling voor de structuur van de branche  

 en vergroot de oneerlijke concurrentie.

• Bijkomend nadelig effect is dat deze marktverschuiving  

 ook leidt tot een daling van het aantal stage- en leerwerk- 

 plekken bij kapperszaken. Dit is negatief voor het kappers- 

 ambacht. 

Onderzoek: Decisio, 2018  
In opdracht van: ANKO

Culturele sector
• Het aantal bezoeken aan musea daalt met 340.000 (1,1%),   

 aan professionele podiumkunsten met 260.000 (1,4%), de  

 openbare bibliotheken verliezen 40.000 leden (1,1%).

• Dat leidt tot een omzetdaling van € 5,94 miljoen bij de  

 podiumkunsten, van €3,01 miljoen bij de musea en van  

 € 0,51 miljoen bij de bibliotheken.

Onderzoek: Strategies in Regulated Markets bv, juni 2018  
In opdracht van: Federatie Cultuur (branche- en werkgeversverenigingen in onder meer de 
podiumkunsten, musea, bibliotheken, centra voor de kunsten, podia en beeldende kunst.

Uitgevers van boeken, dagbladen 
en magazines
• De omzet van de uitgevers daalt met ruim € 40 miljoen.

• De werkgelegenheid daalt met tenminste 150 fte, waarbij  

 een daling van de inzet van freelancers nog niet is meege- 

 teld.

• Het bedrijfsresultaat van de uitgevers loopt met € 25 miljoen  

 terug.

• Rekenvoorbeelden laten zien dat het bedrijfsresultaat van  

 de kleinere uitgeverijen dusdanig daalt, dat de continuïteit  

 in het geding komt. En dat investeringen in de digitale  

 transitie niet meer te financieren zijn. 

• De branche vreest dat het aanbod zal verschralen, met  

 gevolgen voor de diversiteit en pluriformiteit.

Onderzoek: Decisio, 2018  
In opdracht van: Mediafederatie

Fitnesscentra
• Ook in de fitnessbranche dalen omzet en werkgelegenheid*.

• De perspectieven voor met name de kleinere fitnesscentra  

 zijn zorgwekkend. Een belangrijk deel zal het niet redden.

• De BTW-verhoging druist in tegen het eigen gezondheids- 

 beleid van dit kabinet.

Onderzoek Decisio nog niet volledig afgerond  
In opdracht van: NL Actief

Grensstreken
Het omzet- en werkgelegenheidsverlies van branches is 

sterker in de grensstreken, doordat consumenten daar ook 

elders producten kunnen aanschaffen. Dat is onderzocht 

voor drie productgroepen: dagrecreatie (dagtoerisme,  

uitgaan, etc), brood en gebak en bloemen en planten.

• Het omzetverlies voor bedrijven in deze branches in de  

 grensstreken bedraagt 5 tot 6%. Vaak zijn de effecten het  

 sterkst in Limburg, omdat Limburg zowel met België als  

 Duitsland een lange grens heeft.

• Voor dagrecreatie is het omzetverlies in de grensregio’s  

 € 456 miljoen.

• Voor brood en gebak bedraagt het omzetverlies € 38 

 miljoen.

• Voor bloemen en planten is het omzetverlies € 23 miljoen.

Onderzoek: Panteia, juni 2018 
In opdracht van: MKB-Nederland
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