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Opgave 1. Accijns 1 AM 

De markt voor flessen brandewijn (45% alcohol) kan met behulp van onderstaande 

model worden beschreven. De overheid heeft een accijns opgelegd om de negatieve 

externe effecten van Brandewijn zoveel mogelijk te verminderen. 

 

Bestudeer het model en maak daarna onderstaande vragen: 

1. Waaruit blijkt dat deze markt wordt behandeld als een model van volkomen 

concurrentie? 

Uit de opmerking Qv = Qa boven het model 

2. Is een accijns een directe of een indirecte belasting? 

indirect 

3. Lees af hoe hoog de opgelegde accijns is. 

Aflezen op de P-as: €10,-- 

4. Stel de nieuwe aanbodvergelijking, waarin de accijns is verwerkt, op. 

Qa = 0,2(P-10) – 2 

0,2P – 2 – 2 

0,2P - 4 

5. Hoeveel procent van de accijns wordt aan de klant doorberekend? 

Daarvoor moeten  we de oude evenwichtsprijs en de nieuwe evenwichtsprijs 

berekenen: 

Oude evenwichtsprijs: 

-0,2P + 12 = 0,2P – 2 
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0,4P = 14 

P = 35 dus €35,-- 

 

Nieuwe evenwichtsprijs: 

-0,2P + 12 = 0,2P – 4 

0,4P = 16 

P = 40 dus €40,-- 

 

Dat betekent dat de prijs met €5,-- is gestegen terwijl de accijns €10,-- per fles 

bedroeg. De accijns (€10,--) is dus voor 50% (€5,--) afgewenteld op de 

consument. 

6. Hoeveel bedragen de totale opbrengsten van de accijns voor de overheid? 

Aflezen in de grafiek: in het nieuwe evenwicht, na heffing van de accijns, 

worden 400.000 flessen verkocht 

400.000 x €10,-- = €4.000.000,-- opbrengst voor de overheid 

7. Leg uit op welke manier er sprake kan zijn van negatieve externe effecten bij 

het gebruik van Brandewijn. 

Fabrikanten verdienen veel geld met het produceren van brandewijn (welvaart 

van de een) Maar brandewijn is ongezond en leidt tot ziekenhuisopnames 

(welvaart van de ander) die betaalt worden uit de premies die alle 

Nederlanders samen opbrengen (maatschappelijke kosten) 

8. Op welke twee manieren worden negatieve externe effecten verminderd door 

het opleggen van een accijns? 

De overheid kan de opbrengsten gebruiken om ziektekosten te dekken. 

De consumptie van brandewijn daalt waardoor er minder negatieve externe 

effecten ontstaan. 


