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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

2627
Vragen van de leden Van Esch (PvdD) en Westerveld (GroenLinks) aan de
Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën
over het zo snel mogelijk naar het nultarief brengen van de btw op groente en
fruit vanwege steeds duurdere boodschappen (ingezonden 14 april 2022).
Mededeling van Staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en
Sport) (ontvangen 4 mei 2022).
Vraag 1
Kunt u zich herinneren dat u ten tijde van de coronacrisis in mei 2020 het
btw-tarief op mondkapjes naar nul bracht?
Vraag 2
Kunt u zich herinneren dat u toen minder dan drie weken de tijd nodig had
om van besluit tot uitvoering over te gaan?1
Vraag 3
Erkent u dat boodschappen, waaronder groente en fruit, fors duurder zijn
geworden?2
Vraag 4
Erkent u dat het juist voor mensen met een lagere sociaaleconomische status
moeilijk is om gezond te eten, mede vanwege de stijgende voedselprijzen?
Vraag 5
Erkent u dat voor onbewerkte groente en fruit zoals een broccoli of een appel
geen ingewikkelde definitiekwesties spelen, zoals bij bewerkte productcategorieën wel het geval is?
Vraag 6
Waarom kunt u een nultarief op onbewerkte groente en fruit dan niet sneller
regelen?

1
2

ah-tk-20212022-2627
ISSN 0921 - 7398
’s-Gravenhage 2022

Kamerstuk 35 302, nr. 77.
AD, 24 februari 2022, «Voeding wordt duurder: deze producten stegen het meest in prijs (en het
einde is nog niet in zicht)» (https://www.ad.nl/koken-en-eten/voeding-wordt-duurder-dezeproducten-stegen-het-meest-in-prijs-en-het-einde-is-nog-niet-in-zicht~a71595f8/).
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Vraag 7
Kunt u een nultarief op onbewerkte groente en fruit in ieder geval voor 1 juli
2022 regelen om de stijgende kosten van gezonde boodschappen te dempen?
Vraag 8
Bent u bereid de invoering van het nultarief op bewerkte groente en fruit veel
sneller te regelen dan «lopende deze kabinetsperiode»?3
Mededeling
De vragen van de leden Van Esch (PvdD) en Westerveld (GroenLinks) over het
zo snel mogelijk naar het nultarief brengen van de btw op groente en fruit
vanwege steeds duurdere boodschappen (2022Z07469 ingezonden 14 april
2022) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden
beantwoord.
De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoording meer tijd vergt.
Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen
toekomen.
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