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2023Z05596 

Vragen van de leden Grinwis (ChristenUnie) en Romke de Jong (D66) aan de 
Staatssecretaris van Financiën en de Minister-President over het bericht 
«Afschaffing btw op groente en fruit dreigt te sneuvelen» (ingezonden 
30 maart 2023). 

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Afschaffing btw op groente en fruit dreigt te 
sneuvelen»?1 

Vraag 2
Bent u bekend met de uitspraak van de Minister-President in de Eerste Kamer 
dat «het niet zo is dat de Belastingdienst een nultarief niet zou kunnen 
uitvoeren door ICT-problemen», maar dat het probleem zit in het «vormgeven 
en afbakenen van wat groente en fruit is»?2 

Vraag 3
Waarom twijfelt u dan over het introduceren van een nultarief voor groente 
en fruit, terwijl er blijkens de afspraak in het coalitieakkoord en uitspraken 
van de Kamer breed politiek draagvlak is voor de introductie van een nultarief 
in de btw op groente en fruit, én de Belastingdienst – zoals blijkt uit de 
uitspraken van de Minister-President – het nultarief kan uitvoeren? 

Vraag 4
Klopt het dat de oorzaak van deze twijfel ligt in de gedachte dat dit voor de 
Belastingdienst «leidt tot veel juridisch getouwtrek van producenten die 
vinden dat ze ook onder het nultarief moeten vallen»? 

Vraag 5
Waarom zijn dergelijke juridische procedures een probleem voor de 
Belastingdienst? Is de Belastingdienst inmiddels niet buitengewoon bedreven 
in het voeren van dit soort procedures? Is het niet zo dat in het verleden, 
bijvoorbeeld bij de differentiatie tussen het hoge en het lage btw-tarief, ook 
sprake was van «juridisch getouwtrek»? Zo ja, waarom was dit destijds geen 

1 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5374623/schrappen-btw-groenten-fruit-losse-
schroeven.

2 «ICT van Belastingdienst kan verlaging btw groenten en fruit wél aan» (fd.nl).
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bezwaar om tot invoering over te gaan, maar nu bij het nultarief op de btw 
op groente en fruit wel? 

Vraag 6
Klopt het dat het afschaffen van de btw op groenten en fruit, afhankelijk van 
de vormgeving en afbakening waar de Minister-President aan refereerde, 
tussen de 550 en 950 miljoen euro kost? Welke dekkingsopties hebt u hierbij 
in gedachten? 

Vraag 7
Is het nog steeds mogelijk om de btw op groenten en fruit per 1 januari 2024 
af te schaffen?
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