
TROUW VRIJDAG 3 AUGUSTUS 2018    19

Trouw
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam 
020 - 5629444
redactie@trouw.nl

Uitgever Erik Roddenhof
Hoofdredacteur Cees van der Laan 

Abonneren
Via trouw.nl/abonneren of 
telefonisch via onze klanten service
kunt u  gebruikmaken van één 
van onze aanbiedingen. 
Klantenservice 
Wilt u een abonnement afsluiten,
een vakantie of verhui zing door -
geven, uw abonnement beëindigen
of heeft u een andere vraag? Bel
dan de Klantenservice via 088 –
0561 588, bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 8.00 – 17.00 uur. 
Of geef uw wijzigingen online door 
via  trouw.nl/service.
Bezorgservice
De krant wordt maandag t/m
 vrijdag uiterlijk om 7.00 uur
 bezorgd, op zaterdag uiterlijk om
8.00 uur. Heeft u een melding over
de bezorging? Dat kan 24 uur
 online via trouw.nl/bezorging of
 telefonisch via 088 – 0561  599. 
De Bezorgservice is bereikbaar 
van maandag t/m vrijdag van 

8.00 - 17.00 uur en zaterdag van
8.00 - 13.00 uur. 
Abonnementsvoorwaarden
Op alle abonnementen zijn de
abonnementsvoorwaarden van
 toepassing. Deze kunt u nalezen 
via trouw.nl/abonnementsvoor-
waarden of telefonisch opvragen
via 088 – 0561 588.
Advertenties 
Wilt u in Trouw adverteren, neem
dan contact op via 088 - 5722 888
of ga naar persgroepadvertising.nl 
Familieberichten 
familie berichtenonline.nl, per mail
familieberichtentrouw@persgroep.nl
of telefonisch 088 - 5722889 
(van maandag t/m vrijdag van  
8.30 - 17.00 uur, zondag van 
13.00 - 17.00 uur). Vermeld a.u.b. 
altijd uw  telefoonnummer.
Auteursrechten 
Alle auteurs rechten en databank-
rechten ten aanzien van de inhoud
van deze uitgave worden uitdruk -
kelijk voorbehouden. Deze rechten
berusten bij Trouw. Meer informatie
via copyright@trouw.nl

Lezersbrieven of opiniestukken 
kunt u sturen naar opinie@trouw.nl
Voor vragen over journalistieke
kwesties kunt u mailen naar 
ombudsman@trouw.nl  

VOOR AL UW VRAGEN
WWW.TROUW.NL/SERVICE

Het aantal mensen in Nederland met
ernstig overgewicht heeft een nieuw
record bereikt en meer dan de helft van
alle Nederlanders heeft overgewicht.
Nu al kampt een derde (!) van de bevol-
king in Zuid-Limburg met (pre)diabe-
tes. 
De gevolgen zijn dramatisch, zeker op
langere termijn. De kosten van de ge-
zondheidszorg raken aan een plafond. 
Als oorzaken van het overgewicht wor-
den het overaanbod van gemaksvoed-
sel, te weinig beweging en te veel stress
gezien. Leefstijlverbetering zou de weg
moeten zijn om deze verzieking te ke-
ren. Alleen, hoe komt het dat velen dat
niet lukt? We moeten oog krijgen voor
de onderliggende oorzaken.
In mijn ervaring – met het groepsgewij-
ze keren van diabetes type 2 – zie ik dat
mensen met ernstig overgewicht de sig-
nalen van vervreemding aanvankelijk

niet herkennen en begrijpen. Die uiten
zich in het dempen van onvermogen en
onrust, door bijvoorbeeld een zak chips
weg te werken. 
De vervreemding tekent zich ook af in
het zoeken naar oplossingen buiten je-
zelf, zoals de (para)medicus, tabletten,
het afvalprogramma of de therapeut.
En toch verandert er vaak weinig...
Stress over deze gevangenschap ver-
sterkt nog eens de cirkel van gevangen-
schap. Waar ligt de sleutel om hier uit
te kunnen stappen?
Overgewicht is in mijn ogen in veel ge-
vallen een spiritueel probleem. Mensen
zijn niet meer verbonden met goed le-

ven. Goed leven houdt in dat je kunt
sturen, je energie kunt managen en zin
kunt ervaren. Velen weten niet meer
hoe je echt contact maakt met je lijf, de
ander, de leefomgeving en grotere ver-
banden.
Er is maar één oplossing: het kweken
van bewustzijn van de genoemde ver-
vreemding. In vrijwel elk mensenleven
zijn patronen ontstaan die je afhouden
van gezond gedrag. Patronen die het le-
ren hanteren van een onveilige jeugd,
een knellende relatie of een laag zelf-
beeld op afstand houden. Om het leven
draaglijk te houden kies je dan voor
troost- of slachtoffergedrag of controle-
zucht: ‘Dat extra glas wijn geeft mij
ontspanning.’
Pas als mensen zich bewust worden van
die vervreemdende patronen, kunnen
ze hun regie, energie en levensdoel her-
vinden. Dan is de keuze voor onbewerkt
voedsel, meer bewegen en gerichter
ontspannen een gevolg. Thuiskomen in
jezelf, in contact zijn met de ander en
met de leefomgeving is belangrijk,
 omdat het mede tot heling leidt.
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Huub ter Haar 
zorgpionier en theoloog

Overgewicht is een spiritueel probleem

Om het leven draaglijk te
houden kies je dan voor
troost- of slachtoffergedrag
of controlezucht 

Verhoog btw op drinkwater niet

VOORZIENING
Het is niet van
deze tijd om de
belasting op
gezond en
duurzaam
kraanwater te
verhogen,
betoogt Hans
de Groene.

D e drinkwaterrekening
voor de Nederlandse con-
sument bestaat voor zo’n
27 procent uit belastin-
gen. Nog meer belasting

heffen op drinkwater lijkt dan ook
vreemd, zeker in deze tijd waarin we
gezondheid en duurzaamheid belang-
rijk vinden. Maar als het aan het kabi-
net ligt, komt er een verhoging van het
lage btw-tarief, van 6 procent naar 9
procent per 1 januari 2019. Dit lage btw-
tarief – en dus de verhoging –  geldt ook
voor drinkwater. In de huidige tijd zou
je mogen verwachten dat juist minder
gezonde en minder duurzame produc-
ten voor hogere belastingheffing in aan-
merking zouden komen.

Eerste levensbehoefte
De drinkwaterbedrijven vinden een nog
hogere belasting op drinkwater niet van
deze tijd. Drinkwater is een eerste levens-
behoefte, past bij een gezonde levens-
stijl en wordt op milieuvriendelijke en
duurzame wijze gemaakt. Bovendien

wordt het zonder verpakking en zonder
vrachtwagenkilometers bij iedereen
thuisbezorgd. Drinkwater past dus per-
fect in het overheidsbeleid, gericht op
bevordering van een gezonder voedings-
patroon en een duurzamere samenleving. 

Eigen verantwoordelijkheid
Verbetering van de volksgezondheid
was voor de overheid vanaf eind negen-
tiende eeuw een belangrijke reden om
te investeren in een goede, betrouwba-
re drinkwatervoorziening. Waar drink-
waterleidingen werden aangelegd, ver-
dwenen ziektes als cholera en nam de
levensverwachting fors toe. Tegen-
woordig verwacht de overheid van bur-
gers ook dat zij hun eigen verantwoor-
delijkheid nemen voor een gezonde le-
vensstijl met gezonde en duurzame
keuzes. De drinkwaterbedrijven probe-
ren deze keuze zo gemakkelijk moge-
lijk te maken door betrouwbare leve-
ring van uitstekend water en een goede
service, door het plaatsen van openbare
watertappunten, aanwezigheid op fes-

tivals en evenementen en door voor-
lichting en educatie.  

Maar het belangrijkst is natuurlijk
dat de drinkwaterbedrijven zich inspan-
nen water van uitstekende kwaliteit te
leveren tegen zo laag mogelijke tarieven.
En daarin zijn zij zeer succesvol. In de
afgelopen vijftien jaar is de kostprijs per
kubieke meter nauwelijks gestegen, ge-
corrigeerd voor inflatie is zelfs sprake
van een bijna voortdurende daling. Maar

het profijt voor de klant wordt tenietge-
daan door steeds hogere belastingen.
Twintig jaar geleden bestond het consu-
mententarief voor drinkwater voor bij-
na 15 procent uit belastingen, tien jaar
geleden was dat bijna 25 procent en na

de komende btw-verhoging zal dat zo’n
30 procent zijn. Dit zijn vooral verbruiks-
belastingen: de Belasting op Leiding-
water (BoL) en de btw. De btw drukt
ook op de BoL. Door deze belasting op
belasting leidt de btw-verhoging uitein-
delijk tot een stijging van de jaarlijkse
drinkwaterrekening voor burgers en be-
drijven met 50 miljoen euro. Dit zal de
vraag naar drinkwater niet echt beïn-
vloeden – die is vrijwel inelastisch –
maar drinkwaterbedrijven vinden dat
de prijs moet worden bepaald door de
kosten van productie en distributie. Dus
óf geen btw-verhoging voor drinkwater
óf compensatie via een lagere BoL. 

Overheidsvisie
Het zou van visie getuigen als het kabi-
net niet alleen kiest voor verschuiving
van belasting op arbeid naar belasting op
consumptie, maar daarbij vooral kiest
voor het belasten van ongezonde en ver-
vuilende consumptie. Want het belasten
van een gezond en duurzaam product
als drinkwater is niet meer van deze tijd.
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Hans de Groene
directeur Vewin, 

Vereniging van water
bedrijven in Nederland

Drinkwater past perfect in
het beleid, gericht op een
duurzamere samenleving

‘Drinkwater is een eerste levensbehoefte.’ FOTO ANP
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