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ROENTEN EN FRUIT.

MANIFEST: INVESTEREN IN 
EEN GEZONDE TOEKOMST

Een lager btw-tarief op groenten en fruit 
voor een gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl heeft grote meerwaarde voor onze samenleving. 
De  coronacrisis heeft dat zeer pijnlijk duidelijk gemaakt. Recente 

ontwikkelingen en inzichten vragen om directe en werkende 
maatregelen. Daarom pleit GroentenFruit Huis samen met de coalitie 
Gezonde Boodschappen voor een lager btw-tarief op groenten en 

fruit. Het verlagen van het btw-tarief op groenten en fruit is de meest 
eenvoudig te implementeren leefstijlinterventie op korte termijn. 

Gezamenlijk vragen deze organisaties om een investering in onze 
gezonde toekomst: want het bevorderen van een gezond eetpatroon 

verdient zich terug. 

Eenvoudige leefstijlinterventie
De ontwikkelingen rondom COVID-19 bewijzen het: een gezonde 
leefstijl is van levensbelang. Door middel van leefstijlinterventies 
en preventie kunnen gezondheidsproblemen als overgewicht en 

diabetes worden aangepakt. Nu is de tijd om stappen te zetten met 
een lager btw-tarief om te beginnen. Op die manier kunnen we een 

gezonde leefstijl stimuleren. Een lager btw-tarief voor groenten en fruit 
is bovendien eenvoudig te realiseren, doordat het een scherp 

afgebakende productgroep betreft. Daarnaast heeft het een direct 
effect voor alle Nederlanders. 

Toegankelijkheid gezonde producten
Volgens het CBS zijn gezonde voedingsmiddelen in tien jaar tijd 
gemiddeld 22 procent duurder geworden, terwijl ongezondere 

producten gemiddeld maar 13 procent in prijs stegen. Tegelijkertijd 
is de btw op groenten en fruit bij de start van dit kabinet verhoogd 
van 6% naar 9%. De gezonde keuze is hiermee voor veel mensen 

verder weg komen te staan. Zeker voor de lagere inkomensgroepen. 
De druk op de economie ten gevolge van de uitbraak van het 

coronavirus maakt die keuze nog lastiger. De gezondheidskloof 
tussen verschillende bevolkingsgroepen zal daardoor toenemen. 

Het is de hoogste tijd voor actie! Door nu in te zetten op gezonde en 
goedkopere voeding laten we dit momentum niet voorbijgaan. 

Een investering in de toekomst
Een lager btw-tarief op groenten en fruit stimuleert de gezonde keuze. 

Gezonde keuzes van nu, hebben grote invloed op de gezonde 
maatschappij van de toekomst. Wanneer Nederlanders een 

gezonde leefstijl aanhouden met een gezond voedingspatroon, 
realiseren we lagere maatschappelijke kosten door bijvoorbeeld 

minder zorgkosten, ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid. 
Daarnaast verkleinen gezondheidsverschillen gevormd door sociaal-
economische factoren, omdat een gezond eetpatroon voor iedereen 
betaalbaar wordt. Zo investeren we in een gezonde en wel varende 

toekomst. Investeert u met ons mee?

Wij vragen:
•  Een lager btw-tarief op groenten en fruit
•  Nu investeren in een gezonde leefstijl, geeft later een gezonde

maatschappij
•  Gebruik maken van het corona-momentum waarbij burgers

open staan voor een gezonde leefstijl
•  Zo maken we de gezonde keuze de gemakkelijke keuze

en realiseren we minder zorgkosten, ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid.

Met als resultaat: kleinere gezondheidsverschillen tussen 
bevolkingsgroepen en een gezonde en welvarende toekomst!


