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Opgave 4 
 
Allen voor een! 
De meeste landen van de Europese Unie (EU) hebben twee btw-tarieven. In die 
landen vallen luxe goederen onder een hoog btw-tarief en goederen voor eerste 
levensbehoeften onder een laag btw-tarief. Wat een luxe goed is en wat niet, 
loopt echter van land tot land uiteen. Ook de hoogte van het btw-tarief laat grote 
verschillen tussen de landen zien. 
 

btw-tarieven (%) in enkele EU-landen 
 laag tarief hoog tarief 
België  
Denemarken 
Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Luxemburg 
Nederland 
Oostenrijk 

6 
− 
7 

5,5 
10 
6 
6 

10 

21 
25 
16 

19,6 
20 
15 
19 
20 

 
Een politieke partij in Nederland wil aan deze verwarrende situatie een einde 
maken en pleit voor de invoering van één btw-tarief van 14 procent in alle EU-
landen. In EU-verband kost deze aanpassing de nodige tijd en daarom wil deze 
partij daarmee beginnen in Nederland. 
 
Een dvd-speler wordt in Nederland als een luxe goed bestempeld. Een bepaald 
type dvd-speler kost de consument in Nederland in de winkel € 269. Stel dat het 
voorstel van de politieke partij wordt ingevoerd en dat winkeliers de 
consumentenprijzen volledig aanpassen aan het nieuwe btw-tarief.  

2p 9 Bereken wat de consument dan voor die dvd-speler in de winkel gaat betalen.  
 
In de klas ontstaat een discussie over de invoering van één btw-tarief van 14% 
in Nederland. 
 
Volgens Joris zullen de consumentenuitgaven aan luxe goederen in Nederland 
stijgen doordat de vraag naar die goederen prijselastisch is.  
Volgens Bo zullen de consumentenuitgaven aan goederen voor eerste 
levensbehoeften in Nederland stijgen doordat de vraag naar die goederen 
prijsinelastisch is. 
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Hieronder staan enkele economische verschijnselen. 
1 De consumentenprijs daalt. 
2 De consumentenprijs stijgt. 
3 De afzet daalt.  
4 De afzet stijgt. 
5 De procentuele daling van de prijs is groter dan de procentuele stijging van 

de afzet. 
6 De procentuele daling van de prijs is kleiner dan de procentuele stijging van 

de afzet. 
7 De procentuele stijging van de prijs is groter dan de procentuele daling van 

de afzet. 
8 De procentuele stijging van de prijs is kleiner dan de procentuele daling van 

de afzet.  
 

1p 10 Maak de gedachtegang van Joris af. Geef daartoe aan welke drie van de acht 
verschijnselen in het onderstaande schema bij a, b en c moeten worden 
ingevuld.  
 
Het hoge btw-tarief 
wordt verlaagd. 

a b c De consumentenuitgaven aan luxe 
goederen stijgen. 

 
1p 11 Maak de gedachtegang van Bo af. Geef daartoe aan welke drie van de acht 

verschijnselen in het onderstaande schema bij d, e en f moeten worden 
ingevuld. 
 

Het lage btw-tarief 
wordt verhoogd. 

d e f 
De consumentenuitgaven aan 
goederen voor eerste 
levensbehoeften stijgen. 

 
Buitenlandse winkeliers in het grensgebied met Nederland zijn niet gelukkig met 
het voorstel om in Nederland als enig land één btw-tarief van 14% in te voeren.  

2p 12 Geef daarvoor de verklaring. 
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