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BTW en accijnzen
BTW betekent belasting 
toegevoegde waarde. Het 
is een algemene verbruiks-
belasting en wordt ook wel 
omzetbelasting genoemd. Met 
‘algemeen’ wordt bedoeld dat 
deze belasting voor nagenoeg 
alle producten en diensten 
geldt. Verbruiksbelastingen 
zijn belastingen die een 
consument over het verbruik 
van goederen en diensten 
dient te betalen en zijn altijd 
bij de prijs van een product 
inbegrepen en worden ook 
wel ‘consumentenbelasting’ of 
‘gebruiksbelasting’ genoemd.
Als consument betaalt u 
dagelijks steeds belasting als 
u afrekent bij de kassa van 
de supermarkt of van het 
tankstation, maar ook als u 
een internetaankoop doet en 
het geld overmaakt. De ver-
koper is verplicht deze door u 

betaalde belasting weer aan 
de belastingdienst over te 
dragen. Er worden verschil-
lende BTW-tarieven gehan-
teerd. Het BTW-tarief dat je 
dient te betalen, hangt af van 
het soort goed of de dienst die 
je aanschaft. Bij diensten en 
producten met het 6% tarief 
gaat het over het algemeen om 
noodzakelijke goederen zoals 
eten en drinken, alsmede goe-
deren en diensten waarvan 
de overheid het gebruik wil 
aanmoedigen zoals het kopen 
en/of huren van boeken. Voor 
luxere goederen geldt een 
tarief van 21%.
 
Accijns
Naast de algemene verbruiks-
belasting kent Nederland ook 
een bijzondere verbruiks-
belasting, wat ook wel beter 
bekend staat als accijns. Met 
bijzonder wordt bedoeld dat 

de belasting gericht is op 
specifiek aangewezen goede-
ren en diensten. De overheid 
heft accijns om het gebruik 
van bepaalde goederen af te 
remmen, omdat ze schade 
toebrengen aan de gezond-
heid of het milieu. Accijnzen 
worden geheven op onder 
andere alcohol, tabak en 
brandstof. Accijnzen worden 
niet in plaats van omzetbelas-
ting geheven. Hoewel accijns 
in eerste instantie bedoeld is 
om de consumptie ervan te 
ontmoedigen, heeft het ook 
als doel om de overheid van 
inkomsten te voorzien.

Biertje of benzine
De prijs van een biertje 
bestaat dus uit verschillende 
componenten. Je hebt de kale 
prijs voor het bier, de accijns 
en de BTW. De prijs die je 
betaalt voor een fluitje in de 

kroeg is rond de e 2,20. Hierbij 
is e 1,74 de kale prijs van het 
bier. Verder betaal je e 0,08 
aan accijns en e 0,38 aan BTW 
(= 21%).
Bij benzine gelden ook de 
drie componenten. Het vaste 
bedrag aan accijns per liter 
benzine bedraagt in 2018 78,6 
cent, op diesel 49,8 cent en op 
LPG 19,2 cent. Die tarieven 
gaan elk jaar met de infla-
tiecorrectie omhoog. Het is 
dus denkbaar dat de olieprijs 
daalt, maar als de accijns 
meer stijgt, de brandstof toch 
duurder wordt. Verder betaalt 
u nog 21% BTW over de benzi-
neprijs.

Verhoging BTW
Per 1 januari 2019 zal het lage 
BTW-tarief van 6% worden 
verhoogd naar 9%. De BTW-
verhoging raakt bijna iedere 
consument, aangezien eten, 
drinken, geneesmiddelen, 
kunst en boeken duurder 
worden. Ook de diensten die 
worden verleend door de 
kapper, de fietsenmaker, de 
schoenmaker,  het toegangs-

Dwars door het recht met HJS 
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt 
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben. 

kaartje van zwembaden en 
(klus/bouw-)werkzaamhe-
den die worden verricht aan 
woningen worden duurder. 
Het kabinet gaat ervan uit dat 
men per huishouden volgend 
jaar ongeveer e 300,- meer 
kwijt zal zijn aan het betalen 
van BTW. Op iedere e 100,- die 
aan boodschappen worden 
uitgeven komt er gemiddeld 
e 2,83 aan BTW bij. Deze ver-
hoging geldt voor alle produc-
ten en diensten waarvoor het 
nieuwe BTW-tarief van 9% 
gaat gelden. 

Waarheen met uw vraag? 
BOOT Oost
Sumatrastraat 314 (1096 HV)
telefoon: 020-2339759
Inloopspreekuur: elke dinsdag 
van 13:00 tot 17:00 uur 
Hoofdlocatie HJS
Wibautstraat 5ª (Muller Lu-
lofshuis - 2e etage (02A08))
telefoon: 06-211 588 82  
Bereikbaar: maandag t/m don-
derdag van 9:00-17:00 uur
e-mail: hjs@hva.nl
twitter: @hva-hjs
website: www.hva.nl/hjs #

Op 18 september 2018 sprak Koning Willem-Alexander het volk toe tijdens Prinsjesdag. 
Hij meldde toen in de troonrede wat het regeringsbeleid voor het komende parlementaire jaar 
zou worden. Onder andere werd bekendgemaakt dat per 1 januari 2019 het lage BTW-tarief 
van 6% wordt verhoogd naar 9%. In deze column beschrijven wij kort de gevolgen van deze 
verandering voor uw portemonnee en leggen wij het verschil uit tussen BTW en accijnzen.

Uw boodschappen worden duurder per 1 januari 2019 

Heeft u al een inboedelverzekering? 
Lang niet iedereen heeft een inboedelverzekering. Dat is niet 
zo gek, want het is geen verplichte verzekering. Maar een in-
boedelverzekering kan wel een hoop problemen voorkomen in 
geval van inbraak, brand, maar ook in het geval van bijvoor-
beeld schade na lekkage.

Omdat niet altijd meteen 
duidelijk is wie  de schul-
dige is aan een lekkage (is het 
achterstallig onderhoud, een 
bouwtechnisch gebrek of is 
de lekkage veroorzaakt door 
de bewoners zelf, of mis-
schien door de buren?) wordt 
soms lang gewacht met het 
verhelpen van de schade. Als 
de schuldige niet duidelijk is 
is het immers ook niet altijd 
duidelijk of de kosten op de 

verhuurder verhaald kunnen 
worden. Het gaat vaak om 
behoorlijke kosten; niet alleen 
de schade aan  goederen maar 
vaak ook herstel van de inrich-
ting, inhuren van een profes-
sioneel schoonmaakbedrijf of 
zelfs het regelen van tijdelijk 
vervangend verblijf. Als de 
gevolgschade van een lekkage 
niet snel aangepakt wordt kan 
dat flinke schimmelontwikke-
ling  tot gevolg hebben. Ook al 

is de schuldvraag niet meteen 
duidelijk, een inboedelverze-
kering is in dit soort gevallen 
toch veelal dekkend. Zo niet, 
dan wil de verhuurder vaak 
een bewijs van de inboedelver-
zekering hebben met uitspraak 
dat de verzekeringsmaatschap-
pij niet of niet volledig gaat 

Help jij buurtbewoners bij hun zoektocht naar een passende woning? 

Wij zijn op zoek naar spreekuurhouders voor het spreekuur ‘Woning zoeken’. Heb je ervaring 
met de computer en internet? Vind je het leuk om anderen te helpen en spreken onderstaande 
werkzaamheden je aan?

• Het begeleiden en wegwijs 
maken met Woningnet. 
• Het helpen met een nieuwe 
inschrijving voor Woningnet.
• Het geven van informatie 
over de huidige woningmarkt, 
om zo ook aan te geven wat de 

kansen wel of niet zijn voor de 
mensen (deze kennis en info 
krijg je van ons).
De spreekuren zijn op woens-
dagmiddag en vrijdagochtend.
Wij bieden je een leuke plek 
aan de 2e Boerhaavestraat 

met een enthousiast vrijwilli-
gersteam, deskundige begelei-
ding, trainingen en een vrij-
willigersvergoeding. Interesse 
of vragen? Bel of mail ons 
voor meer informatie: 020-
5230150 / oost@wooninfo.nl #

uitkeren. Vaak wil alleen in dat 
geval de verhuurder opnieuw 
bekijken of zij toch nog gaan 
vergoeden aan bewoners. Dit 
is overigens ook afhankelijk 
van de vraag of de verhuur-
der aantoonbaar nalatig is 
geweest, wat vaak lastig aan te 
tonen is. Je kunt als bewoner 

bij afwijzing van de vergoe-
ding proberen een juridische 
weg in te slaan, maar daar gaat 
veel tijd overheen. Terwijl juist 
bij lekkages een snelle aanpak 
vereist is. Nat materiaal moet 
zo snel mogelijk drogen of in-
dien te erg aangetast door lek-
kagewater, meteen verwijderd 
worden. Dit om te voorkomen 
dat de boel gaat schimmelen 
en de schimmel vervolgens 
gaat uitbreiden in de woning. 
Schimmel brengt gezondheids-
risico’s met zich mee. Daarom 
raden wij kopers én huurders 
altijd aan een inboedelverze-
kering te nemen. Een inboe-
delverzekering is voor minder 
dan een tientje per maand al af 
te sluiten. #

Heeft u een vraag of een 
probleem met betrekking tot 
huren of wonen waar u zelf 
niet goed uitkomt? Kom dan 
naar één van onze inloop-
spreekuren. Wij hebben 
spreekuur aan de IJburglaan 
727 op maandag tussen 9.30 
en 11 uur en aan de 2e Boer-
haavestraat 46 op maandag 
tussen 18.30 en 20 uur  en op 

Spreekuren !WOON 

woensdag tussen 9 en 12 uur. 
Als u relevante stukken en 
correspondentie meeneemt 
kunnen we u sneller helpen. 
Eigenaar-bewoners zijn ook 
welkom! #


