Accijnzen
Wat is accijns?
Het lijkt wel of de benzine bij elke keer tanken duurder wordt!
Van elke liter benzine die je tankt gaat ongeveer de helft van de prijs naar de
overheid. Ze noemen dat accijns, een soort belasting…
Voordat je gaat kijken
1. Je betaalt belasting over elke liter benzine of diesel die
je tankt.
a. Waarom zou dat zo zijn?
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….
b. Ook over een pakje sigaretten en een blikje bier betaal
je extra belasting. Waarom is dat zo bij deze producten?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kijkvragen
2. Vul de ontbrekende woorden in. Accijns is een ……………belasting voor bepaalde
goederen. Alleen als je het product ………….. waarop accijns op zit, moet je het ………………
3. Voorbeelden van goederen met accijnzen zijn a. A…………………, B……………………, T……………….
b. Je betaalt dus niet over alle producten belasting of accijns. Je betaalt accijns
over producten die slecht voor je …………………………… zijn of die slecht voor het ……………….
zijn.
4. Zet de volgende zinnen in de juiste volgorde door er nummers van 1 t/m 6 voor te
zetten.
___ Dat kost geld.
___ Ook wil de overheid het milieu sparen, daarom zit er ook op benzine accijns.
___ De overheid heft accijns voor de schatkist.
___ Daarnaast hoopt de overheid dat men niet rookt of te veel alcohol gebruikt.
___ En dat geld haalt de overheid op door belasting en accijns te vragen.
___ Want zaken als een snelweg worden door de overheid betaald.

Na het kijken I
1 liter eurobenzine: 46% accijns 19% btw 35% oliemaatschappij 1 liter eurobenzine:
1,50 euro
5. Van een liter eurobenzine komt het kleinste deel bij een oliemaatschappij
terecht.
a. Kleur de eerste cirkel met drie kleuren in.
b. De prijs van één liter euro is 1,50 euro. Hoeveel accijns betaal je dus?
……………………………………………………………………………………………………………..
c. Verdeel de tweede cirkel ook in drieën. Schrijf de bedragen erin met dezelfde
kleuren als van de eerste cirkel.
d. Hoeveel kost een liter eurobenzine zonder belasting?
……………………………………………………………………………………………………………

Na het kijken II
Prijs met accijns
38 liter eurobenzine
2 pakjes sigaretten
3 flessen wijn

1,69 per liter
4,50 per pakje
6,40 per fles

Prijs met accijns

Prijs met accijns

0,98 per liter
1,90 per pakje
5,72 per fles

38 x …... =….….
2 x …... = ……..
3 x …... = ……..

Totaal
6. Het is zaterdag en samen met je ouders doe je boodschappen.
a. Hoeveel euro aan accijns hebben jullie betaald? Vul de tabel in.
b. Leg uit waarom de overheid wel blij is met jullie boodschappen.
…………………………………………………………………………………………………………..
c. Leg ook uit waarom de overheid niet zo blij is met jullie boodschappen.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Het Kwartje van Kok is legendarisch: als minister van financiën verhoogde Kok de
accijnzen op benzine met 25 cent. Op brandstoffen, alcohol en tabak heft de
overheid accijns. De inkomsten vloeien rijkelijk naar de schatkist. Tegelijkertijd zijn
de accijnzen er om het gebruik van de genoemde producten af te remmen.
1. Je betaalt belasting over elke liter benzine of diesel die je tankt. a. Waarom zou
dat zo zijn?
Eigen antwoord, bijvoorbeeld omdat de overheid er geld mee wil verdienen.
b. Ook over een pakje sigaretten en een blikje bier betaal je extra belasting.
Waarom is dat zo bij deze producten?
Eigen antwoord, bijvoorbeeld omdat de overheid er geld mee wil verdienen of omdat
de overheid wil dat je minder rookt en drinkt.
2. Vul de ontbrekende woorden in.
Accijns is een gebruiksbelasting voor bepaalde goederen. Alleen als je het product
koopt waarop accijns op zit, moet je het betalen.
3. Voorbeelden van goederen met accijnzen zijn
a. Alcohol, Brandstoffen, Tabak
b. Je betaalt dus niet over alle producten belasting of accijns.
Je betaalt accijns over producten die slecht voor je gezondheid zijn of die slecht
voor het milieu zijn.
4. Zet de volgende zinnen in de juiste volgorde door er nummer van 1 t/m 6 voor te
zetten.
_1_ De overheid heft accijns voor de schatkist.
_2_ Want zaken als een snelweg worden door de overheid betaald.
_3_ Dat kost geld.
_4_ En dat geld haalt de overheid op door belasting en accijns te vragen.
_5_ Daarnaast hoopt de overheid dat men niet rookt of te veel alcohol gebruikt.
_6_ Ook wil de overheid het milieu sparen, daarom zit er ook op benzine accijns.
5. Van een liter eurobenzine komt het kleinste deel bij een oliemaatschappij
terecht.
a. Kleur de eerste cirkel met drie kleuren in. 46% accijns, 19% btw, 35%
oliemaatschappij
b. De prijs van één liter euro is 1,50 euro. Hoeveel accijns betaal je dus? 0,70 euro
c. Verdeel de tweede cirkel ook in drieën. Schrijf de bedragen erin met dezelfde
kleuren als van de eerste cirkel.
0,69 accijns, 0,29 btw, 0,52
d. Hoeveel kost een liter eurobenzine zonder belasting? 0,80 euro

6. Het is zaterdag en samen met je ouders doe je boodschappen.
a. Hoeveel euro aan accijns hebben jullie betaald? 38 x 0,71 = 26,98 ; 2 x 2,60 = 5,20 ;
3 x 0,68 = 2,04.
Totaal 34,22 euro
b. Leg uit waarom de overheid wel blij is met jullie boodschappen. Veel extra
inkomsten.
c. Leg ook uit waarom de overheid niet zo blij is met jullie boodschappen. Slecht
voor het milieu en voor de gezondheid.

