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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Filmpje 6: „Wat gebeurt er als je je belasting niet betaalt?” 
Beschrijving van het filmpje 

 

 

Representatiev
e afbeelding 

 
 

Titel Wat gebeurt er als je je belasting niet betaalt? 

Korte 
beschrijving 

De activiteit moet de leerlingen helpen begrijpen wat de nadelen en de gevolgen 
zijn van het niet betalen van belasting. 

Details Doel: 

Leerlingen moeten begrijpen wat de nadelen en de gevolgen zijn van het niet 
betalen van belasting. 

Doelstellingen: 

Identificeren en begrijpen van het begrip „schaduweconomie” 

Uitleggen wat namaakartikelen zijn en waarom ze schadelijk zijn voor de 
economie. 

Uitleggen waarom belastingontduiking ongewenste gevolgen heeft, niet alleen 
voor de personen die belasting ontduiken maar ook voor de mensen die 
betrokken worden bij hun activiteiten.  

Bespreek hoe mensen belastingontduiking kunnen voorkomen.  

Materiaal: 
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Micro-clip „Wat gebeurt er als je je belasting niet betaalt?” 

Interactief whiteboard (of alleen een lcd-projector) 

Woordenschat: 

belastingen, schaduweconomie, belastingontduiking, inkomsten 

Hoe deze les 
kan worden 
gebruikt 

Opeenvolgende activiteiten: 

Speel de intro van het filmpje af. Pauzeer het filmpje en controleer of de 
leerlingen de plot hebben begrepen. 

Speel het eerste deel af: „Hoe mensen proberen belasting te ontduiken”, waarin 
de accountant het begrip „schaduweconomie” uitlegt. Pauzeer het filmpje en 
bespreek het gegeven voorbeeld met de leerlingen. Bespreek waarom belasting 
ontduiken negatieve gevolgen heeft voor de economie en wat er kan gebeuren 
als iemand belasting ontduikt. 

Speel het deel „Een andere manier waarop een bedrijf belasting ontduikt” af, over 
een bedrijf in een vergelijkbare situatie. Pauzeer het filmpje en richt de aandacht 
op de vraag waarom belastingontduiking negatieve gevolgen heeft voor personen 
of voor de hele maatschappij. 

Speel het deel „Hoe burgers kunnen helpen belastingontduiking te voorkomen” 
af en benadruk waarom het belangrijk is om een bonnetje te krijgen voor de 
goederen en diensten waarvoor we betalen, en hoe dit bijdraagt aan het goed 
functioneren van de economie. 

In het kort: 

U kunt een discussie in de klas organiseren aan de hand van de begrippen uit het 
microfilmpje. Mogelijke onderwerpen zijn: 

Vraag leerlingen om drie dingen op te schrijven die kunnen gebeuren als we onze 
belastingen niet betalen. Praat hierover in de klas. 

U kunt het educatieve spel in dit deel als huiswerk gebruiken om de begrippen uit 
de les te consolideren. 

Categorie Microleren 

Belangrijkste 
doelgroep 

9 tot 12 jaar 

Verwante 
schoolthema's 

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