
OQ m 2 0 iS CD \JJJuT

Ministerie van Financien

Directie

Verbruiksbefastingen\
Douane en

Internationale aang

TER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscalitelt en Belastingdienst

Persoonsgegevens

nota Gesprek met Staatssecretaris van Ooijen over Brief en

Kamervragen btw nultarief groente en fruit alcohol en

Datum

5 oktober 2022

Aanleiding

Op vrijdagmiddag 7 oktober a s heeft u van 14 30 uur tot 15 00 uur een Webex-

meeting met staatssecretaris Van Ooijen van VWS op zijn verzoek over de

invoering van een btw nuitarief op groente en fruit en de verhoging van accijns

op tabak en alcohoi Dit naar aanleiding van een toegezegde brief tijdens de

Algemene Politieke Beschouwingen en Kamervragen over de btw op groente en

fruit en een toezegging van Stas VWS ten aanzien van accijns

Notanummer

2022 0000243690

Bijiagen
1 Concept

Aanbiedingsbrlef

2 Toe2eggingen

Nultarief groente en fruit

a alcohol en tabaksacciji

Beslispunten
3 Beantwoording

Kamervragen verse

groente en fruit

Bent u akkoord met de inhoud van bijgevoegde conceptbrief bijiage 1

met bijbehorende bijiages 2 en 3 waarin de toezeggingen met

betrekking tot een versneid btw nultarief voor groente en fruit en een

versnelde verhoging van accijns op tabak en alcohol wordt afgedaan en

de Kamervragen van de Leden Omtzigt en Van Esch worden beantwoord

Bij akkoord verzoeken wij u de opiegbrief te ondertekenen Deze brief

wordt parallel aan de Stas van VWS voorgelegd voor medeondertekening
Gaat u ermee akkoord dat deze notitie inclusief de eventuele

aantekeningen die u er op maakt in het kader van actieve

openbaarmaking openbaar wordt gemaakt

1

0^ D 2 ^
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Kernpunten
• Op vrijdagmiddag 7 oktober 2022 van 14 30 uur tot 15 00 uur spreekt u

met Stas Van Ooijen
• Bij deze bespreking zuiien vanuit DGFZ

Perse onsgegJsre if

Naar verwachting gaat stas Van Ooijen u vragen of het proces van de

invoering van een btw nultarief op groente en fruit en de verhoging van

accijns op tabak en alcohol kan worden versneid

De snelste mogelijkheid om via de gebruikelijke begrotings en

besluitvormingsprocessen zorgvuldig een wetgevingstraject te doorlopen
voor een btw nultarief op groente en fruit is per ^nuari 2024

De invoering versneilen zou Eetekenen dat compromissen moeten worden

gedaan aan de gezondheidsdoelstelling van de maatregel die kunnen dan

immers niet worden onderzocnf en dat heeft gevol^ voor de

beleidsdoelstellingen van VWS Daarnaast kan dan geen zorgvuldig proces

worden doorlopen t a v een houdbare afbakening van de maatregel

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens laanwezig zijn
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belangrijk voor de uitvoerbaarheid van de maatregel of de dekking
hiervan

• In de voorliggende Kamerbrief bijiage en beantwoording van de

Kamervragen is deze lijn van niet versnellen en vasthouden aan een

zorgvuldig proces met een reeds ingezet extern onderzoek gehanteerd
en deze stuKI eh dienen daarmee tevens als voorbereiding op deze

bespreking De Kamer en vraqenstellers hebben aangegeven deze brief en

beantwoording te willen ontvangen voor 17 oktober 2023

• Tevens wordt toegelicht dat de Wet op de acciins zich verzet tegen

inwerkingtreding van de accijnsverhoging per 1 januari 2023 in plaats van

1 april 2023

Toelichting
Inhoud Kamerbrief en beantwoording Kamervragen

• Tijdens de APB op 22 September jl heeft het kabinet toegezegd

voorafgaand aan de behandeling van het Belastingplan per brief terug te

komen op de vraag of het mogelijk is reeds per 1 november 2022

vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek naareen btw nuitarief

op groente en fruit een btw nultarief op enkel onbewerkte groente en

fruit in te voeren

• Op vrijdag 30 September hebben de leden Van Esch PvdD en Omtzigt

Omtzigt schriftelijke vragen gesteld aan u en de staatssecretaris van

VWS over een nultarief op verse groente en fruit Kern van deze vragen is

waarom Nederland niet kan aansluiten bij enkele andere EU lidstaten die

reeds een supeTverlaagd tarief toepassen op groente en fruit

Zij verzoeken u deze vragen te beantwoorden voor het Wetgevingsoverleg
Pakket Belastingplan 2023 dat is gepland op 17 oktober as

In de Kamerbrief bijlagen] en de beantwoording van de Kamervragen

gaat u hierop in

SEO verricht momenteel een onderzoek naar de verschillende

afbakeningsvarianten voor een btvy nultarief op groente en fruit

SEO gaat hierin veel relevante stakeholders betrekken waaronder de

Belastinqdienst de DouaTi^ RIVM het Voedingscentrum en diverse

vertegenwoordigers van ondernemers en brancheorganisaties Ook

onderzoeken zij in weTke”mate de btw verlaging^aan de consument zal

worden doorgegev^rTmiddels prijsverlagingen Dit is waardevolle

informatie die essentieel is voor een volledig beeld van het speelveld In

dit onderzoek zal ook worden gekeken naar afbakeningsvarianten in

andere lidstaten

Een versnelling van het proces zou betekenen dat u de uitkomsten van

het externe onderzoek naar 9e”afbakeningsvarianten en de juridische
houdbaarheid uitvoerbaarheid doeltreffendEieid en doelmatigheid
daarvan niet ahwacht Zonderdeze informatie kan geen zorgvuldige

wetgeving worden gemaakt die uitvoerbaar is voor ondernemers en de

Belastinggienst en waarmee de gezondheidsdoelstelling wordt behaald

Uit een indicatieve raming blljkt dat een btw nultarief op groente en fruit

kan leiden tot een budgettaire derving in de orde grootte van € 1 miljard
Hier zal dekking voor moeten komen

Het is daarom aan te raden om de uitkomsten van het onderzoek van SEO

af te wachten en op basis daarvan een gedegen besluitvorming te laten

plaatsvinden
Dit kan op z n vroegst leiden tot invoering van een btw nultarief op

groente en fruit per 1 januari 2024
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Toezegqinq Van Ooiien Inzake aeplande verhoaina acciins op tabak en alcohol

• Stas Van Ooijen zal mogelijk ook beginnen overeen toezegging die hij
heeft gedaan over_^ on mogelijkheid de geplande verhoging van accijns

op tabak en alcohol eerder in werking te laten treden Deze toezegging
heeft hij ged^n op donderdag 29 September |l in het commissiedebat

met de vaste commissie voor VWS over de kabinetsreactie op het WRR

rapport Kiezen voor houdbare zorg Mensen middelen en maatschappelijk

draagviak
• Daarbij heeft hij aangegeven dat hij hierop terugkomt in de brief die

reeds is toegezegd over het btw nultarief op groente en fruit

• In de bijiage bij de briefls nu opgenomen dat de verhoging in werking
treedt per 1 april 2023 en dat inwerkingtreding per 1 januari 2023 niet

mogelijk is onndat uit de Wet op de accijns voIgt dat er d7ie maanden

tussen een aangenomen wetsvoorstel en tariefwijziging zit De ratio

achter deze maatregel is dat deJDouane en het bedrijfsieven een termijn
van ongeveer drie maanden nodig heeft voor onder meer het aanmaken

aanvragen distribueren en verwerken van nieuwe accijnszegels
• De verhoging van het minimumtarief van de accijns op bier is opgenomen

in het Belastingplan ^HTTmet een inwerkingtreding per 1 januari 2023

Dat sluit aan bij de behandeling van het Belastingplan 2023

Communicatie

Politiek bestuurlijke context

Zie rest van de nota

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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