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Opgave 1. Accijns 7 AM 

De Nederlandse overheid heeft gepoogd roken te ontmoedigen, zowel door de 

heffing van hoge accijnzen, als door tv-spotjes waarin de negatieve gevolgen van 

roken duidelijk worden gemaakt. Beide ingrepen hebben geleid tot een sterke 

afname van het roken in Nederland. 

De sigarettenmarkt kan worden voorgesteld als een markt van volkomen 

concurrentie. Onderstaande gegevens zijn een poging die markt als zodanig te 

beschrijven, voor ingrijpen van de overheid, op welke manier dan ook: 

Qv = Qa 
Qa = 2,7P – 1,8 
Qv = -2,3P + 9,2 

P is de prijs in euro’s voor een pakje sigaretten 
Q is het aantal pakjes sigaretten dat op jaarbasis wordt verkocht 

 

1. Waaruit blijkt dat de sigarettenmarkt als een markt van volkomen concurrentie 

wordt behandeld? 

Qv = Qa 

2. Noem vier kenmerken van de marktvorm volkomen concurrentie. 

Er worden homogene goederen op de markt verhandeld 

Er is sprake van vrije toe- en uittreding 

Er is volledige transparantie 

Er zijn zoveel aanbieders dat niemand invloed heeft op de prijs 

3. Bereken de evenwichtssituatie voor heffing van de accijns en andere 

overheidsmaatregelen. 

-2,3P + 9,2 = 2,7P – 1,8 

5P = 11 

P = €2,20 

Doorrekenen: 

Q = 4,14 miljoen pakjes sigaretten 

De overheid heft een accijns ter grootte van de evenwichtsprijs. 

4. Bepaal de nieuwe aanbodcurve als gevolg van de heffing van de accijns. 

Qa = 2,7(P - 2,2) – 1,8 =  

2,7P – 5,94 – 1,8 = 2,7P – 7,74 

 

5. Bereken het effect van de accijns op de afzet van sigaretten pakjes op 

jaarbasis. 

-2,3P + 9,2 = 2,7P – 7,74 

5P = 16,94 

P = €3,39 

Doorrekenen: 

Q = 1,413 miljoen pakjes sigaretten 

Het effect van de accijns ios dus een afname van 4,14 – 1,413 = 2,727 miljoen 

pakjes sigaretten 
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De schatting is dat het effect van de tv-spotjes leidt tot een verandering van de 

vraagcurve naar Qv = -2,3P + 8,2. 

6. Leg uit waarom het vaste getal in de vraagcurve is veranderd door de tv-

spotjes. 

Het betreft een andere factor dan de prijs die de vraag naar sigaretten 

bepaald, die nu veranderd. Deze verandering betekent een lagere voorkeur 

voor sigaretten bij dezelfde prijs, en dus een verschuiving van de vraagcurve 

naar links. 

7. Bereken de procentuele afname van het aantal verkochte pakjes sigaretten op 

jaarbasis, als gevolg van zowel de tv-spotjes als de heffing van de accijns. 

-2,3P + 8,2 = 2,7P – 7,74 

5P = 15,94 

P = €3,19 

Doorrekenen: 

Q = 0,863 miljoen pakjes sigaretten miljoen pakjes sigaretten 

 

Dat betekent dat het aantal verkochte pakjes sigaretten is afgenomen met: 

 

(0,863 – 4,14)/4,14 x 100% = -3,277/4,14 x 100% = -79,15% 

 

 


