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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Filmpje 12: „Wat is een douaneheffing?” 
Beschrijving van het filmpje 

 

 

Representatieve 
afbeelding 

 
 

Titel Wat is een douaneheffing? 

Korte 
beschrijving 

De activiteit moet leerlingen kennis bijbrengen over de geschiedenis van de 
douaneheffing en welke rol deze tegenwoordig speelt. 

Details Doel: 

Leerlingen leren over de geschiedenis van de douaneheffing en de rol die deze 
tegenwoordig speelt.  

Doelstellingen: 

Ontdekken hoe douaneheffingen zijn ontstaan en waarom ze moesten worden 
betaald.  

Begrijpen welke rol douaneheffingen tegenwoordig spelen in onze maatschappij. 

In kaart brengen hoe douaneheffingen in de EU worden toegepast. 

Materiaal: 
Microfilm „Wat is een douaneheffing?“ 
Interactief whiteboard (of alleen een lcd-projector) 
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Woordenschat: 

douaneheffingen, belastingvrij, douane-unie 

Hoe deze les 
kan worden 
gebruikt 

Opeenvolgende activiteiten: 

Speel het eerste deel van het filmpje af waarin de geschiedenis van 
douaneheffingen wordt toegelicht, vanaf het oude en middeleeuwse Europa tot 
nu.  

Speel het volgende deel af en pauzeer het filmpje om toe te lichten waarom 
douanerechten tot voordeel strekken van landen en personen. Spreek, na het 
afspelen van de animatie, met de leerlingen over de redenen waarom we 
vandaag de dag nog steeds douaneheffingen hanteren.  

Bespreek de nadelige gevolgen van het niet betalen van douaneheffingen. 

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 onderzoek te doen naar andere douaneheffingen uit de 
Europese geschiedenis, dus andere dan de reeds gegeven voorbeelden, en deze 
te presenteren. 

Vraag leerlingen om een lijst op te stellen van tien verschillende pakketten met 
verschillende waarden, afkomstig uit andere landen, en laat hen berekenen welk 
bedrag aan douaneheffingen voor ieder pakket moet worden betaald. Vergelijk 
de resultaten en bereken samen de juiste bedragen. 

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 
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