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Verhoging van btw op gezonde voeding, genees- en hulpmiddelen

Geachte leden van het Kabinet,
Op dit moment bent u bezig met de voorbereiding van de miljoenennota voor 2019. U hebt
daarbij het voornemen om het lage btw-tarief van zes naar negen procent te verhogen.
Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), Per Saldo, KBO-PCOB en LOC doen een dringend
beroep op u om van dit plan af te zien.
Dit kabinet zet een eerste stap om de stapeling van zorgkosten te verminderen, door de
invoering van het Wmo-abonnementstarief. Tegelijkertijd zien we nu dat met de voorgenomen
btw-verhoging het effect van deze voorstellen grotendeels teniet wordt gedaan. De
voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief is een klap voor zieken, gehandicapten en
ouderen die op genees- en hulpmiddelen zijn aangewezen.
Het lage btw-tarief geldt onder meer voor geneesmiddelen, voeding en hulpmiddelen. Daar
moet nu nog zes procent belasting over worden betaald. U bent voornemens dit tarief met
ingang van 2019 te verhogen naar negen procent. Dat is in de praktijk een verhoging met de
helft. Jaarlijks gaat er in Nederland ongeveer tien miljard euro om bij genees- en hulpmiddelen.
Drie procent meer btw betekent dat mensen jaarlijks een fors bedrag extra kwijt kunnen zijn
aan de voor hen noodzakelijke medicijnen en hulpmiddelen.
Daarbij staat de btw-verhoging voor gezonde voeding ook op gespannen voet met het streven
van dit kabinet om echt werk te maken van preventie in de zorg. Gezonde voeding is een
belangrijk onderdeel van preventie. Wie gezond eten duurder maakt, drijft mensen in de richting
van minder gezond eten. Met verminderde gezondheid en hogere zorgkosten tot gevolg bij
mensen voor wie gezonde voeding te duur wordt.
Maak een einde aan de stapeling van zorgkosten voor zieken, mensen met een beperking en
ouderen. En zet in op preventie door gezonde voeding betaalbaar te houden. Wij vragen u met
klem om genees- en hulpmiddelen en gezonde voeding uit te zonderen van de voorgenomen
btw-tariefverhoging.
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