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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Filmpje 11: „Belasting over de toegevoegde waarde: btw” 
Beschrijving van het filmpje 

 

 

Representatiev
e afbeelding 

 
 

Titel Belasting over de toegevoegde waarde: btw 

Korte 
beschrijving 

De activiteit moet leerlingen helpen begrijpen wat belasting over de toegevoegde 
waarde inhoudt en hoe deze in de EU wordt betaald en geïnd. 

Details Doel: 

Leerlingen moeten begrijpen wat belasting over de toegevoegde waarde inhoudt 
en hoe deze in de EU wordt betaald en geïnd. 

Doelstellingen: 

Begrijpen van het algemene begrip „toegevoegde waarde” van een product of 
dienst. 

In kaart brengen van het proces van btw-betaling en -ontvangst, tot het eindpunt 
van de btw: de staatsbegroting. 

In kaart brengen wat de rol van de EU is bij het innen van belastingen en hoe de 
EU- begroting wordt gefinancierd. 

Materiaal: 
Microfilm „Belasting over de toegevoegde waarde: btw” 
Interactief whiteboard (of alleen een lcd-projector) 
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Woordenschat: 

belastingen, toegevoegde waarde, staatsbegroting. 

 

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. Pauzeer het filmpje en bespreek hoe het verbeteren van 
een product of dienst in de loop van de tijd waarde toevoegt aan het eindproduct 
dat of de uiteindelijke dienst die aan de consument wordt geleverd. 

Laat de animatie zien die het btw-proces illustreert en breng alle onderdelen in 
kaart die bijdragen aan het uiteindelijke product en wat de belastinggevolgen zijn 
voor alle partijen die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het product.  

Speel het deel „Btw en de EU-begroting” af. Pauzeer het filmpje en bekijk de 
verschillen in btw-tarief tussen de EU-lidstaten. Bepaal welke rol de EU speelt bij 
het innen van belastingen 

In het kort: 

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

Neem als voorbeeld een stoel die in de winkel wordt verkocht. Schrijf op een 
papier ten minste drie producenten van onderdelen voor de stoel. Stel dat de 
stoel in de winkel € 50,- kost. Kun je berekenen hoeveel btw voor dit product 
wordt betaald in jouw land? Wie uit jouw overzicht moet btw betalen? 

Wat is het btw-tarief in jouw land? Hoeveel btw betaal je voor een product dat 
€ 30,- kost? 

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

 

Categorie Microleren 

Belangrijkste 
doelgroep 

13 tot 17 jaar 

Verwante 
schoolthema's 

Economie, ethiek, Engels als tweede taal, menswetenschappen, wiskunde 
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