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Geachte heer Van Rij,  

 

De leden van de vaste commissie voor Financiën hebben met belang-

stelling kennisgenomen van uw brief van 13 februari 20231 inzake de beantwoording van de nadere 

vragen over de motie-Koffeman c.s. over het afschaffen van btw op groente en fruit.2 De leden van 

de PvdD-fractie hebben naar aanleiding hiervan een aantal vragen en opmerkingen. 

 

De leden van de PvdD-fractie danken u voor de antwoorden op hun eerdere vragen. Ze zijn ver-

heugd dat het systeem bij de Belastingdienst geen belemmering vormt voor het uitvoeren van de 

motie. Het valt hen op dat u in uw brief van 13 februari jl. spreekt over “een mogelijke verlaging” 

van de btw op groente en fruit, hoewel de Eerste Kamer met de motie om een verlaging vraagt zon-

der voorbehoud, en de minister-president de motie “oordeel Kamer” liet. Ook schrijft u “als besloten 

zou worden een nultarief voor groente en fruit in te voeren….” Deze leden verzoeken u te bevestigen 

dat u bereid bent de motie onverkort en onverwijld uit te voeren. 

 

Voorts geeft u in uw beantwoording aan dat voor de uitvoering een werkbare en juridisch houdbare 

definitie voor groente en fruit nodig is. Deze leden wijzen er op dat er in meerdere Europese landen 

sprake is van btw-differentiatie van voedingsmiddelen, waarbij groente en fruit een lager tarief ken-

nen. In Italië bestaat deze tariefdifferentiatie al geruime tijd, in Spanje geldt sinds dit jaar een nul-

tarief op fruit, groenten, peulvruchten, knollen en granen. Bent u daarvan op de hoogte? Bent u 

voorts bereid de daar geldende definitie over te nemen? Zo nee, waarom niet? Welke expliciete aan-

leiding is er om dat niet te doen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Bent u bereid, zo vragen deze 

leden, om elke vorm van verder uitstel actief te ontmoedigen? 

 

 

1 Kamerstukken I 2022/23, 36200/ 36202, AV. 
2 Kamerstukken I 2022/23, 36200,N. 
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Ziet u mogelijkheden voor verdergaande tariefdifferentiatie, waarmee ook bijvoorbeeld biologische 

producten onder het btw-nultarief gebracht kunnen worden? De leden van de PvdD-fractie vernemen 

op dit punt graag een toelichting.  

 

De leden van de vaste commissie voor Financiën zien uw reactie met belangstelling en bij voorkeur 

binnen vier weken na dagtekening van deze brief tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Prof. dr. P.H.J. Essers 

Voorzitter van de vaste commissie voor Financiën 


