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Geachte lid van de Kamercommissie voor Financiën,
Op 2 juni staat een AO BTW gepland. De Dierencoalitie wil u naar aanleiding daarvan graag
opmerkzaam maken op het volgende.
Afgelopen jaar, op 25 september, nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
onder het motto ‘Transforming our World’ de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling
aan, inclusief zeventien universele duurzaamheidsdoelen. Een van die doelen is het
waarborgen van duurzame productie- en consumptiepatronen. Bovendien committeerde
Nederland zich afgelopen december aan het Verdrag van Parijs, waarin een streven is
vastgelegd de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius.
Nu is BTW een belangrijk instrument om duurzaam gedrag te bevorderen en niet-duurzaam
gedrag te ontmoedigen. In het kader van de Nederlandse steun aan de Sustainable
Development Goals en de doelstelling van Parijs ligt de vraag derhalve op tafel hoe
Nederland het BTW-stelsel gaat hervormen om een duurzame wereld, die onder de 1,5
graad opwarming blijft, dichterbij te brengen.
Een van de voornaamste gebieden om duurzaamheid te bewerkstelligen is voedsel.
Wereldwijd is de landbouw alleen al verantwoordelijk voor bijna een derde van de
broeikasgassen. En met 14-18% van de totale uitstoot van broeikasgassen neemt
vleesproductie daarin een disproportioneel groot aandeel in. Vleesproductie brengt ook
allerlei andere nadelige milieueffecten met zich mee. Om volksgezondheids- en
dierenwelzijnsredenen zou het eveneens goed zijn de overconsumptie van vlees terug te
dringen. Om politicoloog Herman Lelieveldt uit zijn recente boek De voedselparadox te
citeren: ‘We eten meer vlees dan goed voor ons is en om daar wat aan te doen, zit er weinig
anders op dan het duurder te maken.’
Het plaatsen van vlees onder het hoge BTW-tarief lijkt daarvoor een goed middel. Het geld
dat hiermee beschikbaar komt kan vervolgens worden ingezet om de sector te helpen
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duurzamer/diervriendelijker te worden en de productie en consumptie van alternatieven
voor vlees te stimuleren. Tegelijkertijd zou het wenselijk zijn vleesproducten die zich nu al op
bepaalde maatschappelijke waarden onderscheiden – zoals dierenwelzijn – hiervan uit te
zonderen. Hoe dit het best valt te regelen – via BTW of accijns – zal onderwerp van debat
moeten zijn, maar dát, als onderdeel van een veelomvattend duurzaamheidsbeleid, fiscale
maatregelen nodig zijn, lijdt geen twijfel.
Ook op andere punten kan de BTW-regeling beter in lijn gebracht worden met
maatschappelijke waarden. Zo is medische zorg voor dieren geen luxe maar voor hen een
eerste levensbehoefte, waardoor deze in het lage BTW-tarief thuishoort. Zie daarvoor de
brief van onze lidorganisatie de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren.
In antwoord op vragen van de heer Voordewind tijdens de behandeling van de begroting
voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 25 en 26 november 2015, gaf
Minister Ploumen aan dat differentiatie in het BTW-tarief voor duurzame en niet-duurzame
producten volgens de huidige EU BTW-regelgeving niet mogelijk is, maar dat de
modernisering van de BTW-tariefstelling hier wellicht wél ruimte voor biedt.
We roepen uw Kamer dan ook op om u in te zetten voor:


Het mogelijk maken van differentiatie in het BTW-tarief op basis van
maatschappelijke waarden in het nieuwe Europese BTW-systeem;



Verlaging van het BTW-tarief op diergeneeskundige zorg;



Fiscale maatregelen ter stimulering van duurzame, diervriendelijke consumptie.

Met vriendelijke groet,

[handtekening]

Dirk-Jan Verdonk
Voorzitter Dierencoalitie

