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MOTIE 3 van 2018

Verhoging BTW van 6 naar 9 procent op gezond voedsel

Hierdoor delen wij u mede dat wíj onder verwijzing naar artikel 41, lid 1. Reglement 
van Orde een motie met als onderwerp Verhoging BTW van 6 naar 9 procent op 
gezond voedsel, indienen met betrekking tot het raadsvoorstel nummer:
Rs17 00794, behorende bij agendapunt 7 van de raadsvergadering van 22 februari 
2018

De raad van de gemeente Velsen constateert dat
* De kosten van levensmiddelen een veel groter beslag leggen op het 

besteedbare inkomen van lage inkomens dan van gezinnen met een hoger 
inkomen,

* Bewerkt voedsel (bv kant-en-klare lasagne, frites) vaak goedkoper is dan 
gezonde ingrediënten, zoals zuivel, groenten en fruit,

* Gezinnen met een laag inkomen vaak kiezen voor bewerkt voedsel omdat dat 
goedkoper is

« De overheid zich ten doet stelt een gezonde levensstijl te bevorderen of in 
ieder geval niet te belemmeren

De raad van de gemeente Velsen is van oordeel dat
« De verhoging van de BTW van 6 naar 904 op gezond voedsel giet wenselijk is,,,
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de verhoging van de BTW van 6 naar 9% op gezond voedsel niet door te 
voeren.
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* Deze motie te verspreiden onder alle gemeenten, de VNG en andere 
belangenorganisaties met het verzoek om actie te ondernemen richting 
het kabinet om af te zien van de BTW verhoging van 6 naar 9% op 
gezond voedsel zoals In het regeerakkoord is afgesproken.

Toelichting
De gemeente stelt een note Gezondheidsbeleid op, waarin de nadruk ligt op 
preventie van gezondheidsproblemen Gezond eten ís daarbíj belangrijk en moet 
betaalbaar blijven en liefst goedkoper worden dan ongezond eten Daarom vragen 
we om een uitzondering te maken voor gezond voedsel wanneer het laagste BTW 
tanef wordt verhoogd van 8 naar 90yĥ
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