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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Filmpje 4: „Wie int belastingen en waarom?” 
Beschrijving van het filmpje 

 

 

Representatiev
e afbeelding 

 
Titel Wie int belastingen en waarom? 

Korte 
beschrijving 

Dit filmpje toont de rol van de belastingdienst in elke lidstaat en de manier 
waarop belastinginkomsten op lokaal en nationaal niveau worden omgezet in 
investeringen en openbare diensten van onschatbare waarde, die zorgen voor een 
betere kwaliteit van leven voor iedereen. 

Het stelsel voor belastinginning wordt uitgelegd aan de hand van een eenvoudig 
te begrijpen analogie: hoe bijen voorraden verzamelen en delen in hun bijenkorf. 
Er worden lokale en nationale begrotingen gepresenteerd, waar de middelen 
vandaan komen en hoe deze middelen uiteindelijk ten goede komen aan de 
belastingbetalers. 

Details Doel: 

Leerlingen moeten begrijpen wat de rol van de belastingdienst is in elke lidstaat 
en hoe belastinginkomsten op lokaal en nationaal niveau worden omgezet in 
investeringen en openbare diensten van onschatbare waarde, die zorgen voor een 
betere kwaliteit van leven voor iedereen. 

 

Doelstellingen: 
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Dit is een op zichzelf staande online les en is als volgt opgebouwd:  

o Presentatie van het algemene belastingstelsel 

o Lokale belastingen en de lokale begroting: voorbeelden en gebruik van 
lokaal belastinggeld in het algemeen 

o De nationale begroting: de rol van investeringen en de typen 
investeringen die geld ontvangen uit de nationale begroting 

o Conclusie 

Leerkrachten kunnen, naar eigen goeddunken, deze les in zijn geheel gebruiken of 
er bepaalde delen uitkiezen. Het kost naar verwachting ongeveer 30 minuten om 
de hele les te volgen en de voorgestelde aanvullende activiteiten uit te voeren. 

Materiaal: 

Microfilm „Wie int belastingen en waarom?” 

Interactief whiteboard (of alleen een lcd-projector) 

 Woordenschat: 

belastingen, belastingstelsel, lokale belastingen, lokale begroting, nationale 
begroting, openbare dienstverlening, investeringen 

Hoe deze les 
kan worden 
gebruikt 

Opeenvolgende activiteiten: 

Inleiding 

Stel de leerlingen een aantal vragen om het ijs te breken: 

- Wanneer je ouders belasting betalen, waar gaat het geld dan naar toe? 

- Houdt iemand bij hoeveel belasting iedere belastingbetaler heeft betaald? 
Wie is dat? 

- Als al het geld dat belastingbetalers als belasting betalen bij elkaar wordt 
gelegd, wie bepaalt dan hoe dit bedrag zal worden gebruikt? 

- Wat wordt er van belastinggeld betaald? 

Het algemene belastingstelsel 

- Het moment dat de belastingbetaler in het filmpje haar belasting betaalt, 
biedt de gelegenheid om de rol van de belastingdienst te bespreken 

- Onderzoek de analogie van de bijenkorf 

o Vraag de klas voorbeelden te geven van situaties in hun dagelijks 
leven waarbij middelen bij elkaar worden gelegd voor het hele 
gezin of voor een grotere groep in het algemeen. 

De lokale begroting 

- Vraag de klas te brainstormen over het antwoord op de vragen van 2QT: 
„Maar waarom hebben steden en dorpen hun eigen spaargeld nodig? Is 
een nationale begroting niet genoeg?” 

o Bespreek de situatie in je eigen stad of dorp. 
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o Bespreek het belastingregime in je eigen land of regio. 

o Geef voorbeelden om het begrip decentralisatie uit te leggen 
(„Wie mag er beslissen welk speelgoed je krijgt op je verjaardag? 
Ben jij dat of is dat het schoolhoofd?”) 

o Trek conclusies over het belang van de lokale begroting en over 
het betalen van lokale belastingen om de lokale begroting van 
middelen te voorzien. 

De nationale begroting 

- Bespreek de noodzaak van een nationale begroting aan de hand van de 
vraag van 2QT: „Als alle steden en dorpen hun eigen begroting hebben en 
daarmee voor hun eigen behoeften zorgen, waarom hebben we dan ook 
nog een nationale begroting?” 

o Geef voorbeelden van grote openbare investeringen in jullie 
omgeving (snelwegen, dammen, luchthavens enz.) 

o Bespreek wie daarvan profiteert en waarom het belangrijk is dat 
er diensten zijn en een infrastructuur waarvan de hele regio of het 
land kan profiteren. 

o Bespreek de bijdragen vanuit de nationale begroting aan de lokale 
begrotingen 

De rol van de belastingbetaler 

- Vraag hoe openbare investeringen jaar in jaar uit worden onderhouden. 
Analyseer hoe de openbare infrastructuur wordt uitgebreid en waarom 
het belangrijk is dat zoveel mogelijk burgers daadwerkelijk profiteren.  

o Bespreek waarom de lokale en nationale begrotingen ieder jaar 
weer moeten worden aangevuld. 

o Bespreek in dit verband het belang van belasting betalen. 

o Introduceer het idee van kinderen als belastingbetalers (bij iedere 
aankoop die ze doen). 

Conclusie 

- Wie int belastingen? 

- Wat gebeurt er met belastinggeld nadat het is geïnd? Waarvoor wordt het 
gebruikt? 

- Welke soorten begrotingen zijn er? Waarom hebben we een lokale en een 
nationale begroting nodig? 

- Waar komt het geld voor de openbare begrotingen vandaan?  

- Waarom is het belangrijk om de nationale en de lokale begroting te 
voorzien van de benodigde middelen? 
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Categorie Microleren 

Belangrijkste 
doelgroep 

9 tot 12 jaar 

Verwante 
schoolthema's 

Economie, ethiek, Europese Uren, Engels als tweede taal, menswetenschappen 
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