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Het verlagen van het algemene btw-tarief is de meest krachtige en directe impuls voor
de detailhandel. Een dergelijke maatregel jaagt de groei aan in alle winkelbranches,
wat banen schept. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Detailhandel Nederland naar de
effecten van belastingen op de consumptie en werkgelegenheid.
Het verlagen van het tarief van 21% naar 18% levert alleen al de detailhandel een extra omzet
op van gemiddeld 3,22% en in een deel van de markt zelfs 7,5%. Hierdoor komen er in de sector
als geheel 18.000 nieuwe banen bij. Dit positieve effect is vermoedelijk nog sterker in de
grensstreek. Een dergelijke prijsverlaging verbetert immers de concurrentiepositie van
winkeliers ten opzichte van Duitsland en België.
Hoe dan ook zijn belastingmaatregelen die ertoe leiden dat consumenten meer te besteden
hebben, gunstig voor de detailhandel en de banenmotor. Een btw-verlaging blijkt zelfs een
krachtiger instrument dan het verlagen van de inkomstenbelasting.
Halfjaarcijfers detailhandelsomzet
Detailhandel Nederland plaatst de onderzoeksresultaten in het licht van de halfjaarcijfers van de
detailhandelsomzet, die - ook vandaag - worden gepresenteerd door het CBS. Sander van
Golberdinge, directeur Detailhandel Nederland: “De weg omhoog is definitief ingeslagen, maar
er kunnen wel wat extra muntjes in de machine om de groei een impuls te geven. Dat is meteen
ook onze boodschap voor Prinsjesdag. Het moet dan gaan om een echte lastenverlichting, geen
lastenverschuiving.”
Het onderzoek
Het onderzoek brengt de effecten van belastinghervormingen op de omzet en de
werkgelegenheid in de detailhandel in beeld. Het gaat om aanpassingen van de btw, accijnzen,
werkgeverslasten en inkomstenbelasting. Voor het eerst zijn in deze context prijselasticiteiten
onderzocht. Ook komen de grenseffecten aan de orde. Het onderzoek is uitgevoerd door Panteia
in opdracht van Detailhandel Nederland.
Van Golberdinge: “Tijdens de discussie over de belastinghervorming is met veel te veel gemak
gesteld dat een btw-verhoging een schadevrije optie is. Deze denkrichting is volgens de
detailhandel niet de juiste. Met dit rapport willen wij ideeën aandragen voor betere
belastingkeuzes die de consumptie en werkgelegenheid betreffen.”
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de belangenbehartiging van de detailhandel in Den Haag en Brussel te optimaliseren en te
versterken. Voor meer informatie kunt u terecht bij Suzanne van de Graaf, 070 320 2345 of 06
20 49 23 62.
Lees hier het volledige onderzoek en de samenvatting.

