GROENTE EN FRUIT BTW-VRIJ: DAT KAN!
Al langer klinkt de roep vanuit verschillende hoeken: maak groente en fruit btw-vrij! Maar
naar aanleiding van eerdere Kamerdebatten antwoordde het kabinet: “Een vrijstelling van
btw is niet toegestaan op grond van Europese regels”. Dit is echter te kort door de bocht.
Op basis van de Europese btw-Richtlijn 2006/112/EC (hierna: de Richtlijn) mogen lidstaten
twee verlaagde tarieven op bepaalde goederen toepassen. Nederland heeft ervoor gekozen
om slechts één verlaagd tarief te hanteren van 6%. Het nieuwe kabinet wil dit ophogen tot
9%. Op basis van de huidige richtlijn mag zo’n tarief in principe niet lager zijn dan 5%.
Toch ziet foodwatch kansen.
Volgens de Europese regels kan er toestemming worden aangevraagd, om af te mogen
wijken van het minimale verlaagde tarief van 5% (‘derogatie’). Dat is geen eenvoudige zaak,
maar de omstandigheden hiervoor lijken momenteel gunstig.
Allereerst hebben diverse andere landen al een dergelijke uitzonderingspositie, zoals
Engeland, Ierland en Spanje. Zij hebben die toestemming voor een btw-tarief lager dan 5%
weliswaar verkregen op historische grond, maar het geeft wel aan dat een tarief lager dan
5% al praktijk is in een aantal EU-landen.
De Wereldgezondheidsorganisatie geeft het duidelijk aan: prijsmaatregelen om groente en
fruit goedkoper te maken, werken en zijn toe te juichen. Ook de Europese Commissie heeft
zich eerder positief uitgelaten over het verlagen van de btw op groente en fruit als
onderdeel van gezond voedselbeleid.
Daarnaast is er een andere mogelijkheid: de Europese Commissie heeft recent een btwactieplan gepresenteerd om het huidige btw-stelsel te moderniseren. Dit actieplan omvat
onder meer een actualisering van het kader voor de btw-tarieven en mogelijk meer
autonomie voor de lidstaten om tarieven vast te stellen. Hoe de regels er uiteindelijk uit
gaan zien is nog onbekend. Duidelijk is dat in dit onderhandelingsproces tussen lidstaten de
mogelijkheid voor een gezond voedselbeleid met btw-vrijstelling voor groente en fruit,
meegenomen kan worden.
Tot slot is er onbetwistbaar één mogelijkheid binnen de huidige Europese regels: indien het
komende kabinet daadwerkelijk het huidige lage btw-tarief van 6% gaat verhogen, kan zij
ervoor kiezen om groente en fruit hiervan uit te sluiten, en hiervoor een lager btw-tarief in
te stellen van 5%.
Waar een wil is voor een gezondere toekomst, is een weg!
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