
Slaat accijns een deuk in een pakje boter? 

 

 

 
 

a Leg uit hoe door invoering van accijns op vet de negatieve externe 

effecten van de consumptie van verzadigde vetten kunnen afnemen. 

 

Boter bevat verzadigde vetten. De Deense overheid heeft met de invoering van 

accijns op vet als doelstelling de consumptie van boter met minimaal één derde 

te beperken. Stel dat in Denemarken de prijs van een kilo boter vóór invoering 

van de accijns € 4 bedraagt. 

 

Gebruik bron 1 bij de vragen b en c. 

b Laat met een berekening van de nieuwe evenwichtshoeveelheid zien dat de 

doelstelling van de Deense overheid wordt bereikt. 

 

c Bepaal de hoogte van de accijns en bereken voor hoeveel procent die 

uiteindelijk is doorberekend in de nieuwe consumentenprijs. 

 

Gebruik bron 2. 

d In welke grafiek geeft het grijze vlak de omvang van de accijnsopbrengst voor 

de Deense overheid juist weer? 

uit een krant, oktober 2011 

Denemarken is het eerste land dat 

accijns op verzadigd vet invoert. 

Door deze belasting is verzadigd  

vet nu een stuk duurder. En dat 

geldt voor alle verzadigde vetten,  

of ze nu in koekjes of in melk zitten. 

De Deense overheid hoopt met de 

belasting te bewerkstelligen dat er 

minder verzadigde vetten worden 

geconsumeerd. Zo moeten 

overgewicht en hart- en vaatziekten bij de Deense bevolking worden 

tegengegaan. 



Een gedragseconoom is tegen de accijnsheffing en doet de volgende 

uitspraak: “Consumenten zijn geen robots die alleen reageren op de prijs; ze 

laten zich ook leiden door emoties en gewoontes.” 

 

e Maak van de onderstaande tekst een economisch juiste redenering. 

De gedragseconoom schat de invloed van de prijs op de vraag naar boter 

zwakker in dan de Deense overheid en gaat dus uit van een …(1)… 

prijselastische vraag. De vraaglijn zal daarom …(2)… verlopen dan in 

bron 1 is weergegeven. In dat geval zal er een hoger percentage van de accijns 

worden doorberekend in de consumentenprijs en wordt de doelstelling van de 

overheid om de consumptie van boter met minimaal één derde te beperken 

…(3)… bereikt. 

Kies uit: 

bij (1) meer / minder 

bij (2) minder steil / steiler  

bij (3) eerder / niet 



Slaat accijns een deuk in een pakje boter? 

 

bron 1 botermarkt in Denemarken 

 

 
 

bron 2 antwoordmogelijkheden bij vraag d 

 

 
 

 

 


