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Onderwerp Motie gemeenteraad Velsen belastingtarief 

Geachte heer Blokhuis, 

Wij schrijven u deze brief op verzoek van onze gemeenteraad. In haar vergadering van 22 
februari jl. heeft de raad bijgaande motie aangenomen. Op basis van deze motie verzoeken 
wij u om zich binnen het kabinet in te zetten om de verhoging van de BTW van 6 naar 9% voor 
gezond voedsel niet door te voeren. 

Deze motie sluit aan bij het nationaal preventieakkoord. In uw recente brief aan de Tweede 
Kamer hierover geeft u aan dat naar uw oordeel overgewicht, en daaronder voeding, één van 
de drie hoofdthema's is om op in te zetten. Eveneens verwijst u in deze brief naar de relatie 
tussen gezondheidsproblemen en mensen met een lage opleiding en laag inkomen. 

De motie van de Velsense gemeenteraad is er op gericht om juist mensen met lage inkomens 
te stimuleren voor gezond voedsel te kiezen. Belastingmaatregelen zijn bij uitstek manieren 
voor de overheid om te sturen op maatschappelijke effecten. Indien het kabinet bereid is om 
deze wijziging op het regeerakkoord toe te passen, heeft dat een dubbel effect. Want naast de 
feitelijke financiële gevolgen voor de burgers, gaat er ook een signaalwerking van uit. Die 
draagt bij aan de bewustwording van grote groepen mensen. 

In afwachting van uw reactie verblijven wij, 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Velsen 
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MOTIE 3 van 2018 

Verhoging BTW van 6 naar 9 procent op gezond voedsel 

Hierdoor delen wij u mede dat wij 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 doel stelt een gezonde levensstijl te bevorderen of in 
ieder geval niet te belemmeren 

De raad van de gemeente Velsen is van oordeel dat 
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• De verhoging van de BTW van 6 naar 9% op gezond voedsel niet wenselijk isielUntn 

Verzoekt het col 
• Een brief e sturen vanuit raad en college met een dringend verzoek om 

de verhoging van de BTW van 6 naar 9% op gezond voedsel niet door te 
voeren. 

• 

~mee 
• Deze motie to 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 nota Gezondheidsbeleid op, waarin de nadruk ligt op 
preventie van gezondheidsproblemen. Gezond eten is daarbij 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 
tarief wordt verhoogd van 6 naar 9% 

Datum 22 februari 2018 
Naam Fractie 
Sige Bart LGV 
Els Zorgdrager D66V 
Peter Stam Velsen LoRal 


