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Betreft Brief en Kamervragen btw-nultarief groente en fruit & 

alcohol- en tabaksaccijns

2. Beantwoording 
Kamervragen verse 
groente en fruit

Geachte voorzitter, 
 
 
Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 22 september 2022 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 naar een btw-nultarief op 
groente en fruit, een btw-nultarief op enkel onbewerkte groente en fruit in te 
voeren. In het commissiedebat van donderdag 29 september 2022 met de vaste 
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de kabinetsreactie op het 
WRR-rapport "Kiezen voor houdbare zorg. Mensen middelen en maatschappelijk 
draagvlak" heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
toegezegd dat zal worden bekeken naar de mogelijkheid om de voor 1 april 2023 
geplande verhoging van accijns op tabak en alcohol eerder (namelijk 1 januari 
2023) in werking te laten treden. Met bijlage 1 bij deze brief doen wij deze 
toezeggingen gestand. 
 
Tevens sturen wij u als bijlage bij deze brief de antwoorden op de vragen van de 
leden Van Esch (PvdD) en Omtzigt (Omtzigt) (kenmerk: 2022Z18280) over een 
laag btw-tarief op verse groente en fruit, dat al in een aantal EU landen wordt 
toegepast en dus ook in Nederland mogelijk zou moeten zijn. De vragen werden 
ingezonden op 30 september 2022.   
 
Hoogachtend, 
 
de staatssecretaris van Financiën,           de staatssecretaris van Volksgezondheid 
Fiscaliteit en Belastingdienst,                  Welzijn en Sport,     
 
   
 
 
Marnix L.A. van Rij        Maarten van Ooijen 


