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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Filmpje 5: „Zijn belastingen nuttig voor mij? Op welke manier?” 
Beschrijving van het filmpje 

 

 

Representatiev
e afbeelding 

 
Titel Zijn belastingen nuttig voor mij? Op welke manier? 

Korte 
beschrijving 

Dit filmpje laat de vele manieren zien waarop belastingen bijdragen aan het 
verbeteren van de levens van kinderen en van degenen die voor hen zorgen. In de 
animatie worden voorbeelden gegeven van het nut van openbare diensten die 
worden gefinancierd uit belastingen, waarbij de aandacht zich richt op de 
essentiële rol ervan in het dagelijks leven van iedereen. 

Ter vergelijking wordt in het filmpje geanalyseerd wat de consequenties zijn als er 
geen belasting wordt betaald. Er wordt ingegaan op belastingontduiking. Dit 
wordt beschreven als een illegale manier om je eigen inkomen te beheren en 
duidt op een ernstig gebrek aan sociale solidariteit met negatieve gevolgen voor 
de maatschappij als geheel. Ook wordt besproken wat het belang is van een 
verantwoordelijke houding ten opzichte van belastingheffing, waarbij centraal 
staat hoe de bijdrage van iedere belastingbetaler helpt bij het realiseren van een 
betere levensstandaard voor iedereen. 

 

 

Details Doel: 
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Leerlingen moeten begrijpen op welke manieren belastingen bijdragen aan het 
verbeteren van de levens van kinderen en van degenen die voor hen zorgen. 

Doelstellingen: 

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

o De directe invloed van belastingen op de levens van kinderen 

o Hoe belastingen kinderen helpen 

o Geld dat afkomstig is van belastingen komt iedereen ten 
goede 

o De gevolgen van het niet betalen van belastingen 

o Belastingontduiking 

o Stel je een wereld zonder belastingen voor 

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 „Zijn belastingen nuttig voor mij? Op welke manier?” 

Interactief whiteboard (of alleen een lcd-projector) 

Woordenschat: 

belastingen, belastingontduiking, belastingbetalers 

Hoe deze les 
kan worden 
gebruikt 

Opeenvolgende activiteiten: 

Inleiding 

Stel de leerlingen een aantal open vragen: 

- Wat wordt gefinancierd uit belastinggeld? 

- Profiteer jij van deze diensten of voorzieningen? Op welke manier? 

- Hoe zou jouw leven veranderen als deze diensten en voorzieningen er 
niet meer zouden zijn? 

- Wat gebeurt er volgens jou als de meeste belastingbetalers zouden 
besluiten niet aan hun belastingverplichtingen te voldoen en dus 
geen belasting meer zouden betalen? 

Belastingen helpen kinderen 

- Bespreek met de leerlingen:  

o Komt belastinggeld alleen ten goede aan de volwassenen die 
belasting betalen? 

o Noem een aantal van de openbare diensten waar je gebruik van 
maakt. 
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Iedereen profiteert van belastinggeld 

- Bespreek met de leerlingen:  

o Waarom denk je dat je kan profiteren van de diensten die worden 
betaald uit belastinggeld, ook al betaal je zelf maar een beetje 
belasting?  

o Is dit eerlijk? Waarom? 

o Bespreek waarom het belangrijk is om de levensstandaard van 
iedereen te verbeteren en hoe gemeenschappen hierdoor 
productiever, succesvoller en gelukkiger kunnen worden en 
kunnen zorgen voor een aangename leefomgeving. 

Belastingontduiking 

- Wat is belastingontduiking? 

o Opzettelijk een verkeerde voorstelling geven van je (financiële) 
situatie aan de belastingdienst zodat je minder belasting hoeft te 
betalen 

- Bespreek met je leerlingen wat de gevolgen zijn van 
belastingontduiking 

o Minder middelen voor de openbare begrotingen 

o Een zwaardere last voor de eerlijke belastingbetaler 

o Het illegaal financieren van privileges voor de ontduiker 

- Maken mensen die belasting ontduiken gebruik van openbare 
dienstverlening en de infrastructuur? Is dit eerlijk?  

Stel je een wereld zonder belastingen voor 

- Leg aan je leerlingen voor:  

o Wat zou er gebeuren met alle openbare dienstverlening waar we 
nu gebruik van maken als iedereen ophield met belasting 
betalen? 

o Welke middelen zouden kunnen worden gebruikt om de 
openbare dienstverlening te laten bestaan als de gemeenschap 
niet langer zou bijdragen aan de openbare begroting? 

o Welke diensten zouden er onder lijden als er niet genoeg 
belastinggeld geld is om ze te ondersteunen? 

o Welke gevolgen zou dit hebben voor jou en je gezin? 

- Bespreek de rol van de belastingbetalers bij het ondersteunen van 
openbare dienstverlening en investeringen. 

Conclusie 

- Welke invloed hebben belastingen op jouw leven? Hoe belangrijk zijn met 
belastinggeld betaalde diensten voor jou? 

- Heeft belastingontduiking gevolgen voor jou? Op welke manier? 
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- Kun je je een leven voorstellen zonder met belastinggeld betaalde 
openbare dienstverlening? Hoe zou dat zijn? 

- Wie kan ervoor zorgen dat de lokale en nationale begrotingen kunnen 
beschikken over de middelen voor de diensten die we nodig hebben? Hoe 
belangrijk is een verantwoordelijke houding ten opzichte van belastingen 
in dit verband? 

Categorie Microleren 

Belangrijkste 
doelgroep 

9 tot 12 jaar 

Verwante 
schoolthema's 

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