Geachte
Met grote zorg en verbazing hebben wij als gezondheidsorganisaties kennis genomen van het
Belastingplan 2016. Hierin is het kabinet voornemens om de verbruiksbelasting op mineraalwater
significant te verhogen. Deze verhoging staat lijnrecht tegenover het preventiebeleid van minister
Schippers en staatssecretaris Van Rijn dat stimuleert om de gezonde keuze de makkelijke keuze te
maken. Wij roepen u daarom met klem op de voorgenomen verhoging terug te draaien en deze
gezonde drank te ontzien.
Het beleid van VWS is tot stand gebracht in samenspraak met een brede groep maatschappelijke- en
gezondheidsorganisaties en is gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl. Ook het
bedrijfsleven is hier middels verschillende publiek-private samenwerkingen op aangesloten. Een
gezonde omgeving, waarin de gezonde keuze gelijk is aan de makkelijke keuze, speelt in dit beleid
een belangrijke rol. Water is de gezondste drank die er is. Het drinken van water geniet dan ook de
voorkeur boven de consumptie van suikerhoudende dranken. In en rondom het huis en op veel
openbare plaatsen is kraanwater gelukkig gemakkelijk en goedkoop beschikbaar. Maar ook op
plaatsen waar kraanwater niet beschikbaar is of wanneer consumenten bewust een andere keuze
maken, moet water het meest aantrekkelijke alternatief zijn. Op die plaatsen heeft mineraalwater de
voorkeur boven andere dranken.
Juist daarom is deze belastingverhoging zo moeilijk te rijmen. Het betekent een ontmoediging van de
gezonde keuze en is een voorbeeld van onwenselijk en inconsistent beleid. Wij pleiten voor een
overheid die voortbouwt op de goede aanpak en resultaten van de laatste jaren, zoals:
 Het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’ waarin de minister en
staatssecretaris van VWS pleiten voor een integrale aanpak en aangeven dat ”…Om tot
meerwaarde te komen is betrokkenheid, opschaling, samenwerking en focus nodig, zodat al
die afzonderlijke druppels een golf worden met de kracht om echt het verschil te maken: een
vitale en gezonde bevolking.” (2013D40425)
 De Gezonde Schoolkantine. Op 11 november 2014 bent u door staatssecretaris Van Rijn
geïnformeerd over het commitment van VWS om een gezond aanbod in schoolkantines te
stimuleren aangezien ”… jongeren recht hebben op een gezonde omgeving waarin de
gezonde keuze voor hen gemakkelijk en vanzelfsprekend gemaakt wordt.” (brief 32793-159).
 De Gezonde Sportkantine. Op 31 maart 2015 hebben de minister en staatssecretaris van
VWS u geïnformeerd over de voortgang van het Nationaal Programma Preventie ‘Allles is
Gezondheid’ waarin wordt gesteld dat: “… Het doel van de Gezonde Sportkantine is om bij
sportkantines de gezonde keuze de makkelijke keuze te laten zijn en sportclubs te stimuleren
gezonder eten en drinken aan te bieden…” (bijlage 2015D11649)
De voorgenomen verhoging van de verbruiksbelasting op mineraalwater, die ‘slechts’ €8m bijdraagt
aan de rijksbegroting, staat haaks op het beleid van VWS en de wens van vele
gezondheidsorganisaties om van de gezonde keuze de makkelijk keuze te maken. Wij vragen u om u
tegen de verhoging van de verbruiksbelasting op mineraalwater uit te spreken en zijn uiteraard
bereid tot nader overleg.
Hoogachtend,

Drs. Hanneke Dessing,
Algemeen Directeur, Diabetes Fonds
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