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VOORAF
Tax program 
Tax program is kant-en-klaar materiaal voor drie bijeenkomsten voor jongeren van 16 jaar 
en ouder. Het materiaal biedt informatie, zet aan tot nadenken en moedigt jongeren aan 
om hun mening te geven en in actie te komen. Tax program is ontwikkeld voor leiders 
van jongerengroepen, jeugdverenigingen en huiskringen. We gebruiken de term leider in 
dit materiaal, zodat het onderscheid tussen de organisator en de jongeren helder is. We 
realiseren ons echter dat jongeren zelf de bijeenkomsten kunnen organiseren. In iedere 
bijeenkomst komt de christelijke identiteit naar voren door een Bijbelstudie. 

Inhoud
In het eerste programma worden jongeren zich bewust van belastingontwijking en het feit 
dat Nederland een belastingparadijs is. In het tweede hierop volgende programma is meer 
aandacht voor de gevolgen van belastingontwijking. Jongeren ontdekken dat de onrecht-
vaardige verdeling van welvaart in de wereld voor een gedeelte te maken heeft met de 
inrichting van de financiële wereld, belastingwetgeving en het toezicht daarop. Tijdens de 
derde bijeenkomst komen jongeren in actie tegen belastingontwijking.

Opzet Tax program
Bijeenkomst 1 en 2 kennen eenzelfde structuur. Ga als leider steeds na welke onderdelen 
passen bij jullie jongeren. Staat er bijvoorbeeld in het programma dat je viertallen moet 
vormen, maar komt dat niet uit in je groep? Wees dan creatief. Pas het aantal aan en doe 
als leider eventueel mee. 
Bijeenkomst 3, de actie, kent een andere opbouw. Lees het programma door na de eerste 
bijeenkomst en bereid de actie voor met jongeren.  

Toelichting bij de onderdelen van Tax program: 
Mail  Je nodigt de jongeren op een originele manier via sociale media uit.
Play Een activiteit, spel, dat een hint geeft over het thema van de bijeenkomst. 
Intro  Het thema van de bijeenkomst wordt ingeleid. De wijze waarop dit gebeurt is   
 steeds anders.
Chat Een creatieve gespreksvorm die jongeren uitnodigt hun mening te geven.
Input Jongeren verdiepen zich in het thema. 
Bible Jongeren onderzoeken wat de Bijbel over het thema zegt. 
Mirror Jongeren blikken terug op de bijeenkomst en verwoorden hun leerervaring. 

Bij de verschillende onderdelen van de programma’s kun je de volgende kopjes treffen:
Voorbereiding  Dat wat je als leider van tevoren moet kopen en doen.
Doel    Dat wat de activiteit moet bewerkstelligen.
Activiteit   Een handeling / actie die de jongeren doen. 
Lees   Met elkaar een Bijbelgedeelte lezen.
Tip  Waar jij als leider op kan letten.
Vertel    Wat jij als leider vertelt aan de jongeren.
Werkblad Werkbladen die nodig zijn tijdens verschillende onderdelen van het pro-
gramma.
Film  In het materiaal wordt gebruik gemaakt van filmpjes. De filmpjes zijn per   
  bijeenkomst te vinden op www.michanederland.nl. 
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Colofon 
Tax program is een uitgave van Micha Nederland. Het materiaal is ontwikkeld door Young & Holy: 

Eindredactie
Marian Timmermans (www.youngholy.nl)  

Redigeren
Aukje van Kampen (www.youngholy.nl) 

Vormgeving   
Xander de Rooij (www.byxander.nl)

Uitgave 
November 2015 

Alle Bijbelgedeelten zijn overgenomen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004). 

Micha Nederland      
Postbus 981         
3700 AZ  Zeist
mail: coordinator@michanederland.nl 
tel: 030-6969600 
www.michanederland.nl 

Micha Nederland
Micha Nederland zet zich komende jaren in voor voor sociale gerechtigheid, ecologische gerechtigheid en 
Tax Justice. Met de campagne Gerechtigheid in Geld vraagt Micha Nederland aandacht voor belasting-
ontwijking. Door belastingontwijking wordt belastinggeld niet betaald op de plek waar het hoort. Daardoor 
komen overheden in ontwikkelingslanden geld tekort om armoedeproblemen aan te pakken. Het maakt 
het moeilijker onderwijs aan te bieden of de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijker te maken. Daar 
komt Micha Nederland tegen in actie! 
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MODULE 1
Thema
Een belastingparadijs (1) 

Doel
Jongeren bewust maken van belastingontwijking.   

Overzicht  Totaal 70 min.  
Mail
Play       5 min. 
Intro     20 min. 
Chat    20 min. 
Input    10 min 
Bible    10 min. 
Mirror     5 min. 

Introductie voor de leiders
Een van de speerpunten van Micha Nederland is Tax Justice. Verantwoord omgaan met je geld is een 
onderbelicht thema, terwijl corruptie en belastingontwijking dagelijks voorkomen in de Nederlandse samen-
leving en daarbuiten. Veel mensen zijn slachtoffer van het in moreel opzicht financieel laakbare gedrag van 
(westerse) landen en multinationals.
Micha Nederland zet zich in om het thema gerechtigheid onder de aandacht te brengen bij kerken en 
christenen in Nederland. Armoede, schepping, duurzaamheid en tax justice staan hierbij centraal. Met de 
campagne Gerechtigheid in Geld vraagt Micha Nederland aandacht voor belastingontwijking. Door belas-
tingontwijking wordt belastinggeld niet betaald op de plek waar het hoort. Daardoor komen overheden in 
ontwikkelingslanden geld tekort om armoedeproblemen aan te pakken. Het maakt het moeilijker onderwijs 
aan te bieden of de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijker te maken. Daar komt Micha Nederland 
tegen in actie! 
Belastingontwijking is geen eenvoudig, maar wel een belangrijk thema, omdat het te maken heeft met het 
leven hier in Nederland en met het werk van veel ontwikkelingsorganisaties, vaak gesteund door een chris-
telijke achterban. 

Dit is het eerste programma om jongeren vanaf 16 jaar bewust te maken van belastingontwijking. Het 
programma confronteert hen op microniveau met faciliteiten waar zij gebruik van maken. Ze ontdekken dat 
je voor faciliteiten moet betalen. Ze denken na over de manier waarop en horen dat het mogelijk is dat een 
werknemer meer belasting betaalt dan een multinational. In kleine groepjes onderzoeken ze wat de Bijbel 
ons meegeeft over bezittingen. Tot slot verwoorden ze hoe zij tegenover belastingontduiking staan. 

Het tweede hierop volgende programma geeft meer aandacht aan de gevolgen van belastingontwijking. 
Jongeren ontdekken dat de onrechtvaardige verdeling van welvaart in de wereld voor een gedeelte te ma-
ken heeft met de inrichting van de financiële wereld, met belastingwetgeving en het toezicht daarop.  Die 
geven te veel mogelijkheden voor belastingontwijking en –ontduiking. 
Tijdens de derde bijeenkomst komen jongeren in actie tegen belastingontwijking. Lees het programma van 
deze bijeenkomst door na de eerste bijeenkomst en bereid de actie voor met jongeren.  

Om je op het onderwerp voor te bereiden is het handig om (een van) de filmpjes te bekijken: 
Zembla: Nederland Belastingparadijs #2015; Full HD; 10.06 min. 
VPRO Tegenlicht heeft een goede documentaire over belastingontwijking: De Tax Free Tour; 50 min. 
Zie ook www.gerechtigheidingeld.nl

Leuker kunnen we het niet maken? 



GERECHTIGHEID IN GELD 6

Mail 
Nodig alle jongeren uit door ze een mail te sturen met daarin een plaatje van een paradijselijk strand. 
Zet erbij: Waar is het paradijs? Kom, <datum> naar <locatie>. 

Play 
Voorbereiding
Ieder team heeft één mobiel nodig met internet.

Doel
Jongeren beelden op ludieke wijze een specifiek belastingitem uit.

Activiteit 
Verdeel de jongeren in twee teams.
Daag beide teams uit om zo snel mogelijk met hun lichamen (armen en/of benen) een Burgerservicenum-
mer (BSN) uit te beelden. 
Het team dat het snelste een volledig BSN-nummer (negencijferig) heeft uitgebeeld, is de winnaar. 

Tip: Vertel niet uit hoeveel cijfers een Burgerservicenummer bestaat, dit is iets wat de jongeren zelf moeten 
uitzoeken via bijvoorbeeld hun mobiel of door te kijken op hun identiteitskaart. 

Intro 
Voorbereiding
Zorg dat er voor iedere jongere een pen is en kopieer voor iedereen werkblad 1. Zorg voor een behangrol 
en schrijf daar de namen van alle jongeren onder elkaar op. Hang de behangrol zo op dat deze goed zicht-
baar is voor iedereen. Gebruik een rekenmachine of een mobiele telefoon. 

Doel
Jongeren inzicht geven in het feit dat ze gebruik maken van algemene faciliteiten en dat daar kosten aan 
verbonden zijn. 

Vertel
Leg op serieuze toon aan de jongeren uit dat voor je verder gaat er eerst even wat ingevuld moet worden. 
Er wordt veel toiletpapier gebruikt. Dit heeft de behoefte opgeroepen om meer zicht te krijgen op faciliteit-
gebruik en de waardering hiervan. Aan de jongeren de vraag of ze op een formulier willen invullen hoe 
belangrijk ze deze faciliteiten vinden. 

Activiteit
Geef alle jongeren het werkblad en een pen. Geef ze twee minuten om het werkblad in te vullen. 
Neem daarna de tabel in handen (zie werkblad 2) en inventariseer met behulp van vingers in de lucht of er 
een meerderheid is om de faciliteit te handhaven. Noem het alternatief. De meerderheid bepaalt. 
Wil men handhaven, reken dan samen uit wat het gebruik is per bijeenkomst van de gehele groep. 
Noteer het als volgt op de behangrol:    
Gebruik vraag    1 2  3  4  enz. 
Naam: 
Naam:
Naam:
Enz… 
Totaal   
Handhaven ja/nee
Na deze inventarisatie is duidelijk wat een bijeenkomst kost als het gaat om deze punten en welke facilitei-
ten voor jullie van waarde zijn of eventueel geschrapt mogen worden. 
Bedank alle jongeren voor hun medewerking. 

Tip: Deze activiteit gaat reactie geven. Het is wat absurd. Laat dat gebeuren, blijf serieus. Houd de vaart 
er goed in! Benoem bij eventuele vragen dat jullie als leiders (vrijwilligers) kosteloos gebruik mogen maken 
van de faciliteiten.



GERECHTIGHEID IN GELD 7

Duurt het toch te lang? Bespreek niet alle vragen. Het is niet erg om bijvoorbeeld tot vraag vier te gaan, 
maar zorg wel dat er van alle vragen die je hebt besproken een totaalprijs is en tel die totalen dan op. Het 
is belangrijk dat er uiteindelijk een totaalbedrag is van wat een bijeenkomst kost (of het nu vraag 1-4 is of 
vraag 1-8).   

Chat 
Voorbereiding
Zorg dat er voor iedere jongere pen en papier is. Gebruik de rol behang en stiften van de intro. 

Doel 
Jongeren kiezen de in hun ogen meest eerlijke manier om de kosten van de faciliteiten met elkaar te beta-
len.

Activiteit 
Geef alle jongeren pen en papier. 
Leg uit dat ze zelf bepalen of ze de volgende informatie anoniem willen houden, of dat ze open willen zijn. 
Willen ze anoniem blijven, dan schrijven ze hun naam niet op het vel papier. 
Vraag hen om hun inkomsten per maand op te schrijven. Laat ze de verschillende bedragen optellen. Bij-
voorbeeld: zakgeld € 25,-, kleedgeld € 50,-, krantenwijk € 100,-. Totaal per maand: € 175,-. 
Vraag ze nu om dit bedrag dat ze per maand verdienen x 12 maanden te doen, zodat ze een overzicht heb-
ben van hun jaarinkomsten. Vraag ze de papieren in te leveren. Noteer de inkomsten op de behangrol bij 
de naam en maak een lijstje van degenen die anoniem willen blijven. Ongetwijfeld zal duidelijk worden dat 
er per jongere veel verschil is in inkomsten. 

Tip: Als jongeren moeite hebben met het geven van hun gegevens, leg dan uit dat het anoniem mag en 
ze ook fictieve bedragen mogen invullen. Vertel niet (!) dat wat ze invullen consequenties kan hebben. Het 
wordt alleen maar leuker als een jongere invult dat hij een miljoen euro per jaar verdient. 

Vertel 
We hebben nu inzicht in onze lasten als groep per bijeenkomst. Per twintig jongeren kost een bijeenkomst 
(relaterend aan de 8 vragen die eerder zijn gesteld in de intro) bijvoorbeeld: € 7,00. Helder is dat we al-
lemaal genieten van de faciliteiten. En we willen ze allemaal (of op een of twee na) in stand houden. Dat 
betekent dat we dit bedrag met elkaar moeten zien te betalen. Het is simpel om iedereen te vragen per 
bijeenkomst € 0,35 te betalen. Maar is dat de meest eerlijke manier? We weten allemaal dat <noem naam> 
veel meer koekjes eet! En we weten dat niet iedereen op jaarbasis evenveel binnenkrijgt. 

Activiteit
Vraag jongeren met ideeën te komen over wat een eerlijke manier is om het bedrag met elkaar te betalen. 
Inventariseer de manieren. Stel af en toe vragen (zie tip), zodat de discussie op scherp staat.
Er moet uiteindelijk overeenstemming komen over een betaalmethode.

Tip
Laat jongeren zelf ideeën aandragen, voeg eventueel toe:
• Per bijeenkomst alle kosten steeds optellen en de gebruiker betaalt. Meer keren naar toilet is dus meer 

betalen. Vraag: Wat als je een ziekte hebt waardoor je heel vaak naar de wc moet? 
• Het gemiddelde één keer per jaar uitrekenen en delen door het aantal jongeren. Iedereen betaalt even-

veel. Er kan een naheffing komen als de kosten hoger blijken. Vraag: Is dit eerlijk als iemand op dieet is, 
nooit een koekje neemt en zelf water meeneemt? 

• Het draagkrachtbeginsel, ieder moet naar zijn vermogen kijkend naar de inkomsten bijdragen aan de 
voorzieningen die er zijn. Wanneer je veel verdient, zal je relatief meer betalen. Zo wordt de druk over 
iedereen verdeeld. Vraag: <naam> gaat veel betalen. <naam> betaalt weinig. Wacht op reactie.

Input 
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Voorbereiding
Zoek op www.gerechtigheidingeld.nl het filmpje. 

Tip: Je kunt ook het filmpje gebruiken wat we noemen in de introductie voor leiders, maar die duurt veel 
langer. Ga na wat het beste bij de jongeren past.

Doel 
Jongeren bewust maken van belastingontwijking. 

Vertel
Nederlanders genieten ook tal van faciliteiten. Onderwijs, medische zorg, veiligheid, infrastructuur, enz. Om 
al die kosten te voldoen, betalen we belasting. We genieten ervan, we betalen ervoor. Werknemers betalen 
inkomstenbelasting. Dat doen we volgens het draagkrachtbeginsel, ieder moet naar zijn vermogen inkom-
sten bijdragen aan de voorzieningen die er zijn. Wanneer je veel verdient, zal je relatief meer betalen. Heb 
je een belastbaar inkomen van 18.000 euro per jaar dan betaal je 36,5 %. Dit percentage loopt naar mate 
je meer verdient op van 36,5 % naar 42 % tot 52 % (*). 
Bedrijven betalen belasting over de winst en dragen zo ook bij aan de voorzieningen waar zij van genieten. 

Activiteit
Laat jongeren het filmpje zien. 
Vraag jongeren om reactie.
Licht toe: een weinig verdienende werknemer betaalt dus 36,5 % belasting en een multinational als Star-
bucks 0,7 %. Maak het nog meer concreet (**) door het bijvoorbeeld een van de jongeren uit te laten 
rekenen met zijn/haar inkomen. Wat betalen zij percentagegewijs? Wat betaalt een multinational. Wat zou 
jij met die 35,8% doen als je die niet zou hoeven af te dragen? 
Stel dat zo’n oneerlijk principe door je docent zou worden toegepast in de klas bij het nakijken van toetsen, 
zou je dan in actie komen? Waarom wel/niet?
Jesse Klaver zegt in het filmpje dat als dit aan de hand is met Starbucks, er wellicht veel meer bedrijven 
zijn die belasting ontwijken. Wat denk jij?

Vertel 
Uit cijfers (****) blijkt dat 400 bedrijven van de Forbes 500 (de grootste bedrijven van de Verenigde Staten) 
zich voor een deel in Nederland gevestigd hebben. Zij profiteren van een gunstig fiscaal klimaat. Beter ge-
zegd: het Nederlandse belastingparadijs. Ze maken dikwijls gebruik van geheime afspraken met de belas-
tingdienst. Hoewel de Tweede Kamer de term ‘belastingparadijs’ verwerpt, werden in 2014 632 van dit soort 
geheime deals gesloten met multinationals. 
Het is ongelooflijk dat hardwerkende mensen een veel hoger belastingtarief betalen dan winstgevende mul-
tinationals als Google, Apple, Ikea, enz. Daarbij lopen ontwikkelingslanden jaarlijks minstens 460 miljoen 
euro (****) aan belastinginkomsten mis via brievenbusfirma’s (firma met alléén een postadres om buiten de 
controle van de overheid te blijven) in Nederland. 

* Bron: www.belastingdienst.nl cijfers inkomstenbelasting 2015
** In werkelijkheid zijn belastingberekeningen meer complex. Zowel bij de werknemer als dat wat Starbucks 
moet voldoen. Om te voorkomen dat jongeren afhaken is het belangrijk het eenvoudig te houden en con-
creet te maken.  
*** Bron: www.ninefornews.nl 
**** Bron: www.actionaid.nl

Bible
Voorbereidingen 
Zorg dat ieder groepje een Bijbel heeft en kopieer voor iedere gespreksleider onderstaande tekst. 

Doel
Jongeren ontdekken dat de Bijbel adviezen over omgaan met onze bezittingen. 
Activiteit 
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Ga in groepjes van maximaal vier jongeren uiteen, stel een gespreksleider aan. 
Lees om de beurt Lucas 3:10-14.   
Leg uit 
Johannes de Doper is bij de Jordaan en spreekt een groep mensen ernstig toe. Hij vertelt ze dat het geloof 
gaat om woorden en daden (vs 9). Doen mensen dat niet, is er geen vrucht, dan loopt het niet goed af (vs 
9). Vervolgens vragen de mensen: ‘Wat moeten we dan doen?’ 
Wat vind je van het antwoord dat Johannes geeft (vs 11)?  
Deel jij met iemand die niets heeft? Hoe? 
Ook belastingambtenaren (tollenaars) krijgen te horen wat ze moeten doen (vs. 13). 
Zou je, kijkend naar het thema belastingontwijking, ook kunnen zeggen: 
‘Vorder niet minder dat je is opgedragen’?
De adviezen die Johannes geeft aan mensen in het algemeen, tollenaars en soldaten zijn samenvattend: 
‘deel, vraag niet meer, pers niet af, koop niet om, neem genoegen met.’ 
Leef jij zo?
Hoe denk je dat Johannes staat tegenover belastingontwijking, als je zijn adviezen leest? 

Mirror
Voorbereidingen 
Zorg voor een spiegel (flink) en stiften. 

Doel 
Jongeren verwoorden wat ze van belastingontduiking vinden. 

Activiteit 
Ga met elkaar naar buiten. 
Benoem dat belastingontduiking een vorm van onrecht is dat veelal binnenskamers gebeurt en waar weinig 
openheid over is. En dat terwijl het juist vraagt om wereldkundigheid. Bij bekendheid kan er wat aan ge-
daan worden. Neem de spiegel en zet er met stift het woord ‘belastingontduiking’ op. 
Laat alle jongeren om het woord noteren wat ze ervan vinden. 

Tip: Met een sponsje en wat water is de spiegel snel schoon. Je kunt ook met stoepkrijt op de straat schrij-
ven. Probeer tot slot een paradijs taxfree sfeertje te creëren met gratis drinken en een Bounty mini. 
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WERKBLAD 1
Leuker kunnen we het niet maken? 
Naam: 

Noteer je gebruik per bijeenkomst:     Wil je stoppen met deze faciliteit
1. Hoeveel velletjes toiletpapier gebruik je:      ja // nee 

2. Hoeveel keer spoel je het toilet door (3 liter water):    ja // nee 

3. Hoeveel keer was je je handen (1 liter water):     ja // nee 

4. Hoeveel glazen drinken neem je:  (1 beker is 100 ml)    ja // nee

5. Hoeveel koekjes eet je:          ja // nee 

6. Gebruik van centrale verwarming       ja // nee

7. Gebruik van licht         ja // nee

8. Gebruik van parkeergelegenheid voor fietsen     ja // nee

WERKBLAD 1
Leuker kunnen we het niet maken? 
Naam: 

Noteer je gebruik per bijeenkomst:     Wil je stoppen met deze faciliteit
1. Hoeveel velletjes toiletpapier gebruik je:      ja // nee 

2. Hoeveel keer spoel je het toilet door (3 liter water):    ja // nee 

3. Hoeveel keer was je je handen (1 liter water):     ja // nee 

4. Hoeveel glazen drinken neem je:  (1 beker is 100 ml)    ja // nee

5. Hoeveel koekjes eet je:          ja // nee 

6. Gebruik van centrale verwarming       ja // nee

7. Gebruik van licht         ja // nee

8. Gebruik van parkeergelegenheid voor fietsen     ja // nee

GERECHTIGHEID IN GELD
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Aan jou om te inventariseren wat het gebruik is van de hele groep per bijeenkomst en wat de waardering is 
van de faciliteiten. 

Bereken wat jullie als groep gebruiken: 
1. De vraag: Hoeveel velletjes toiletpapier gebruik 
je?   
Vraag of de jongeren deze faciliteit willen handha-
ven? Oud papier is bijvoorbeeld ook een optie.
Nee? Noteer dit op de behangrol. Ga dan naar 
vraag 2. 
De meerderheid ja? Tel het totaal aantal vellen op. 
Bijvoorbeeld 20 jongeren x 10 vellen per persoon 
= 200 vellen. Een rol toiletpapier heeft 200 vellen 
en kost € 0,38. Jullie gebruik per bijeenkomst is € 
0,38.

2. De vraag: Hoeveel keer spoel je het toilet door (3 
liter water)? 
Vraag of de jongeren deze faciliteit willen handha-
ven? Alternatief is om altijd thuis te toiletteren.
Niet handhaven? Noteer het op de behangrol en ga 
naar vraag 3.
Handhaven? Tel het totaal aantal liter water op 
van het toilet doorspoelen. Een spoelbeurt is 3 liter 
water. Bereken wat jullie aan water gebruiken per 
bijeenkomst. Water kost gemiddeld € 1,50 per 1000 
liter.

3. Vraag: Hoe vaak was je je handen (1 liter water)?
Vraag of de jongeren deze faciliteit willen hand-
haven. Je kunt ook desinfectiezeep gebruiken dat 
mensen zelf meenemen. 
Niet handhaven? Noteer het op de behangrol en ga 
naar vraag 4.
Handhaven? Tel het totaal aantal liter water op van 
het handen wassen (per keer gemiddeld 1 liter). 
Bereken wat jullie aan water gebruiken per bijeen-
komst. Water kost gemiddeld € 1,50 per 1000 liter.

4. Vraag: Hoeveel glazen drinken neem je?
Vraag of de jongeren deze faciliteit willen handha-
ven.  Een alternatief is dat iedereen zelf drinken 
meeneemt.
Geen drinken meer nuttigen? Noteer het op de be-
hangrol en ga naar vraag 5.

Wel drinken blijven gebruiken? 1 beker is 100 ml. 
Uit een fles van 1,5 liter kan je 15 glazen halen. 
Bereken hoeveel flessen drinken er nodig zijn per 
bijeenkomst. Een fles kost € 1,25.
 
5. Vraag: Hoeveel koekjes eet je?
Vraag of de jongeren deze faciliteit willen handha-
ven. Een alternatief is geen koekjes, of zelf om de 
beurt iets meenemen.
Geen koekjes meer eten? Noteer het op de behang-
rol en ga naar vraag 6.
Wel koekjes blijven nuttigen? Bereken hoeveel 
rollen koekjes je nodig hebt. Een Oreo rol telt 14 
koekjes en kost € 1,21.

6. Vraag: Wil je gebruik maken van centrale verwar-
ming?  
Vraag of de jongeren deze faciliteit willen handha-
ven. 
Nee? Noteer het op de behangrol en ga naar vraag 
7.
Ja, gebruik van de centrale verwarming voor een 
avond is gemiddeld ongeveer € 0,85. 

7. Vraag: Wens je gebruik te maken van licht? 
Vraag of de jongeren deze faciliteit willen handha-
ven. Alternatief is dat iedereen een kaars of zaklamp 
meeneemt.
Nee? Noteer het op de behangrol en ga naar de 
laatste vraag.
Ja, gebruik van licht voor een avond is gemiddeld 
ongeveer € 0,30. 

8. Vraag: Wens je gebruik te maken van parkeerge-
legenheid voor fietsen?
Vraag of de jongeren deze faciliteit willen handha-
ven. Alternatief is om lopend te komen of de bus te 
nemen. 
Nee? Noteer het op de behangrol.
Ja, gebruik van parkeergelegenheid voor fietsen 
kost per fiets per bijeenkomst € 0,01. 

WERKBLAD 2
Leuker kunnen we het niet maken? 
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MODULE 2
Thema
Een belastingparadijs (2) 

Doel
Jongeren ontdekken wat de gevolgen zijn van belastingontwijking.   

Overzicht  Totaal 65 min.  
Mail
Play       5 min. 
Intro     12 min. 
Chat    10 min. 
Input    15 min 
Bible    18 min. 
Mirror      5 min. 

Introductie voor de leiders
Een van de speerpunten van Micha Nederland is Tax Justice. Verantwoord omgaan met je geld is een 
onderbelicht thema, terwijl corruptie en belastingontwijking dagelijks voorkomen in de Nederlandse samen-
leving en daarbuiten. Veel mensen zijn slachtoffer van het in moreel opzicht financieel laakbare gedrag van 
(westerse) landen en multinationals.
Micha Nederland zet zich in om het thema gerechtigheid onder de aandacht te brengen bij kerken en 
christenen in Nederland. Armoede, schepping, duurzaamheid en tax justice staan hierbij centraal. Met de 
campagne Gerechtigheid in Geld vraagt Micha Nederland aandacht voor belastingontwijking. Door belas-
tingontwijking wordt belastinggeld niet betaald op de plek waar het hoort. Daardoor komen overheden in 
ontwikkelingslanden geld tekort om armoedeproblemen aan te pakken. Het maakt het moeilijker onderwijs 
aan te bieden of de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijker te maken. Daar komt Micha Nederland 
tegen in actie! 
Belastingontwijking is geen eenvoudig, maar wel een belangrijk thema, omdat het te maken heeft met het 
leven hier in Nederland en met het werk van veel ontwikkelingsorganisaties, vaak gesteund door een chris-
telijke achterban. 

In het eerste programma zijn jongeren (vanaf 16 jaar) zich bewust geworden van belastingontwijking. Ze 
werden er op microniveau mee geconfronteerd en dachten na over hoe het mogelijk is dat een werknemer 
meer belasting betaalt dan een groot bedrijf (multinational). 

Dit is het tweede programma en er is nu meer aandacht voor de gevolgen van belastingontwijking. Jonge-
ren ontdekken nog sterker dat de onrechtvaardige verdeling van welvaart in de wereld en binnen landen 
voor een gedeelte te maken heeft met de inrichting van de financiële wereld, belastingwetgeving en het 
toezicht daarop. Die geven mogelijkheden voor belastingontwijking en –ontduiking. 
In de volgende bijeenkomst komen jongeren in actie tegen belastingontwijking. Het is handig om de infor-
matie hierover tijdig te lezen en wellicht tijdens deze bijeenkomst met enkele jongeren hierover al in ge-
sprek te gaan en na te gaan waar hun voorkeur ligt. 

Als voorbereiding op de tweede bijeenkomst is het waardevol om filmpje 4 op www.gerechtigheidingeld.nl/
filmpje te bekijken. Bepaalde gedeelten bekijk je tijdens deze bijeenkomst ook met de jongeren.

Wie betaalt de prijs?
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Mail 
Nodig alle jongeren uit door ze een mail te sturen met de link van een YouTubefilmpje: Money, money, 
money van Abba. Meer weten over de wereld ‘of the rich man’s world’? Kom naar de volgende bijeenkomst 
<datum> en <locatie>. 

Play 
Voorbereiding
Zorg voor stickers en schrijf op iedere sticker een naam van een multinational. Gebruik de bedrijven van 
werkblad 1. Kopieer voor alle jongeren werkblad 1 en zorg voor voldoende pennen. Zorg voor een prijsje.

Doel
Jongeren ontdekken welke bekende multinationals gebruik maken van belastingparadijzen. 

Activiteit 
Plak in een minuut op de rug van alle jongeren een sticker met daarop de naam van een multinational.
Geef alle jongeren het werkblad en een pen. 
Geef het startsein en daag alle jongeren uit om zo snel mogelijk bij de merken de juiste eigenaar te noteren 
op het papier.
De jongere die als eerste achter alle multinationals de juiste naam heeft staan, roept: TAXFREE. Ga na of 
de antwoorden goed zijn en overhandig hem het prijsje. 

Tip: Is de lijst met multinationals groter dan het aantal jongeren? Geef sommige jongeren twee stickers.

Intro 
Voorbereiding
Kopieer werkblad 2. Knip voor de helft van de jongeren de inspecteurkaartjes uit. Geef de andere jongeren 
een bedrijfskaart. 
De Belastingdienst maakt onderscheid tussen ‘lichamen’ en ‘natuurlijke personen’. Natuurlijke personen 
doen aangifte voor de inkomstenbelasting, terwijl lichamen (bedrijven en organisaties) aangifte doen voor 
de vennootschapsbelasting (vpb).

Iedereen die werkt of een uitkering ontvangt, betaalt inkomstenbelasting. 
Noteer op een flap-over zichtbaar voor iedereen de tarieven voor de inkomstenbelasting (2015):
tot € 19.822       = 36,5 %
van € 19.823 tot € 33.589    = 42 %
van € 33.590 tot € 57.585     = 42 %
vanaf €57.586      = 52 %
Een bedrijf (lichaam) doet aangifte voor de vennootschapsbelasting (vpb). 
Vennootschapsbelasting tot € 200.000  = 20 %
Vennootschapsbelasting boven € 200.000  = 25 % 

Doel 
Jongeren maken een belastingdeal als multinational, of als belastinginspecteur. 

Activiteit 
Verdeel de groep in tweeën.
Leg uit dat een groep bestaat uit belastinginspecteurs. 
De andere groep bestaat uit multinationals. 
Geef de jongeren van beide groepen een kaartje dat past bij hun rol. Hier staat hun opdracht op. 
Jij als leider maakt tweetallen. Wijs ze op de gebruikelijke belastingtarieven en daag ze uit om in 5 minuten 
hun opdracht uit te voeren. 
Na vijf minuten begin jij bij het gebruikelijke tarief: ‘Wie heeft er een deal onder de 25 % afgesloten?’ Ont-
dek welk bedrijf het minste belasting gaat betalen. Ga na welke belastinginspecteur dramatische deals sluit 
voor de Nederlandse belastingschatkist. Ga na of de deal op papier staat en vraag door hoe ze tot zo’n 
deal gekomen zijn. 
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Vertel nadrukkelijk dat de Nederlandse belastinginspecteurs niet open zijn over de deals die worden ge-
maakt met multinationals. (*) ‘De overeenkomsten worden met de inspecteurs gemaakt, dat is ook het ge-
val indien het over miljoenen euro’s gaat. Er is echter geen overzicht bij de dienst beschikbaar waarin staat 
hoeveel geld er met de afspraken is gemoeid.
Volgens de Belastingdienst is het daardoor ook niet mogelijk om bekend te maken of er omstreden gehei-
me afspraken zijn gemaakt met Nederlandse bedrijven, zoals eerder met Starbucks gebeurde. Afspraken 
liggen in individuele dossiers van circa 1,5 miljoen ondernemers in Nederland. De regelingen vallen tevens 
onder de “fiscale geheimhoudingsplicht”.’ 

Tip: Ter informatie: de berekening van belastingtarieven is meer complex dan hier geschetst. Het doel is 
echter dat dit de jongeren een indruk geeft van de werkelijke belastingtarieven. 

(*) Bron: www.nu.nl - 23 oktober 2015 

Input 
Voorbereiding
Zorg voor een laptop en beamer en zoek op www.gerechtigheidingeld.nl filmpje 4. 

Doel 
Jongeren ontdekken de wereldwijde gevolgen van belastingontwijking. 

Vertel 
Doordat Nederland een belastingparadijs is, trekken we enerzijds veel multinationals aan. De keerzijde is 
dat er door de geheime afspraken minder belastinginkomsten zijn. Dit heeft impact op de totale Nederland-
se schatkist en uiteindelijk de voorzieningen en belastingen die jij betaalt als werknemer. Dat is onrecht. 
Maar dit is nog niet alles. Belastingontwijking raakt onze portemonnee, maar nog meer het leven van de 
allerarmsten. 

Activiteit
Bekijk met jongeren het filmpje van 1.34 tot 4.37
Bespreek met elkaar: Is het eerlijk? 
Bekijk met jongeren het filmpje van 6.16 tot 7.55 
Bespreek:
Hoe vind je het dat ontwikkelingslanden veel verliezen doordat wij een belastingparadijs zijn en dat we 
tegelijkertijd die landen ontwikkelingshulp geven? 
Is het mogelijk dit systeem te veranderen? 

Tip: Heb je veel jongeren in je groep die de vorige bijeenkomst afwezig waren? Begin dan wel het filmpje 
vanaf het begin en niet pas bij 1:34. 

Bible
Voorbereiding 
Zorg voor Bijbels. Zorg voor een laptop en projecteer de vragen bij de teksten op de beamer. De vragen 
staan in de activiteit.

Doel 
Jongeren ontdekken wat de Bijbel zegt over zij die uitbuiten en zij die eerlijk handelen.

Activiteit 
Maak vier groepjes. Ieder groepje zoekt in tien minuten de Bijbeltekst op en beantwoordt de vragen die op 
de beamer staan. Vraag daarna ieder groepje om de tekst te lezen en een terugkoppeling te geven op de 
vragen. 
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Groep 1:
Lees: Spreuken 28:3
‘Wie tot armoede vervallen is en de armen onder-
drukt, is als regen die de oogst wegspoelt.’
Wat wordt er bedoeld met deze tekst? 
Maak een soortgelijke zin met eenzelfde betekenis, 
maar dan met een beeld dat meer past bij deze tijd.
 
Groep 2:
Lees: Spreuken 28:16
‘Een heerser zonder inzicht onderdrukt op grote 
schaal, wie winstbejag haat, zal lang regeren.’
Belastingontwijking vindt plaats op grote schaal. Zijn 
dit leiders met weinig inzicht? 
Wat vind je van het slot van deze tekst?

Groep 3: 
Lees: Spreuken 28:20
Een eerlijk mens wordt rijkelijk gezegend, wie snel 
rijk wil worden, blijft niet ongestraft.
Wat vind je van deze tekst? 
Wat impliceert het woordje ’snel’? Ken jij voorbeel-
den? 
Heb jij de ambitie om rijk te willen worden?
 
Groep 4
Lees: Spreuken 28:21
‘Partijdig zijn is slecht, maar men is het al voor een 
stuk brood.’
Herken je dit bij anderen? 
En bij jezelf? 

Mirror
Voorbereiding 
Zorg voor drie flipovervellen, stiften, een laptop en beamer en gebruik hetzelfde filmpje als tijdens de Input. 

Doel
Jongeren beelden de gevolgen van belastingontwijking uit vanuit verschillende perspectieven. 

Activiteit
Bekijk met elkaar het filmpje van 7:55 tot het einde. 
Verdeel de jongeren in drie groepen en geef iedere groep stiften en een flipovervel. 
Vraag ze op papier uit te beelden (strip of met symbolen) wat de gevolgen zijn van belastingontwijking van-
uit het perspectief van of de multinational, of de werknemer in Nederland, of de werknemer in een ontwik-
kelingsland. Zorg wel dat elke groep een verschillend perspectief kiest
Laat alle groepen hun beeld kort presenteren. 

Tip: Ben je voornemens om de actie (bijeenkomst 3) op een andere locatie en/of tijdstip te organiseren, no-
dig de jongeren dan tijdig uit. Zorg tot slot voor lekkere tropische drankjes met rietjes, serveer verse ananas 
om het belastingparadijsgevoel te versterken. 
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WERKBLAD 1
Wie betaalt de prijs? 

AMAZON

Naam:

STARBUCKS

Naam:

APPLE

Naam:

BP

Naam:

COCA-COLA

Naam:

GOOGLE

Naam:

HENNES & 
MAURITZ
Naam:

HYUNDAI

Naam:

IBM

Naam:

IKEA

Naam:

ING

Naam:

L’OREAL

Naam:

MCDONALDS

Naam:

MICROSOFT

Naam:

NESTLÉ

Naam:

NOKIA

Naam:

ORACLE

Naam:

PRADA

Naam:

SHELL

Naam:

SIEMENS

Naam:

SONY

Naam:

TOYOTA

Naam:

TOTAL

Naam:

SAMSUNG

Naam:

WALT DISNEY

Naam:
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WERKBLAD 2
Wie betaalt de prijs? 

Jij bent een belastinginspecteur
Onderhandel met het bedrijf voor je.
Probeer ervoor te zorgen dat hij zoveel 
mogelijk belasting betaalt.

Jij bent een belastinginspecteur
Onderhandel met het bedrijf voor je.
Probeer ervoor te zorgen dat hij zoveel 
mogelijk belasting betaalt.

Jij bent een belastinginspecteur
Onderhandel met het bedrijf voor je.
Probeer ervoor te zorgen dat hij zoveel 
mogelijk belasting betaalt.

Jij bent een belastinginspecteur
Onderhandel met het bedrijf voor je.
Probeer ervoor te zorgen dat hij zoveel 
mogelijk belasting betaalt.

Jij bent een belastinginspecteur
Onderhandel met het bedrijf voor je.
Probeer ervoor te zorgen dat hij zoveel 
mogelijk belasting betaalt.

Jij bent een belastinginspecteur
Onderhandel met het bedrijf voor je.
Probeer ervoor te zorgen dat hij zoveel 
mogelijk belasting betaalt.

Jij bent een belastinginspecteur
Onderhandel met het bedrijf voor je.
Probeer ervoor te zorgen dat hij zoveel 
mogelijk belasting betaalt.

Jij bent een belastinginspecteur
Onderhandel met het bedrijf voor je.
Probeer ervoor te zorgen dat hij zoveel 
mogelijk belasting betaalt.

Jij bent een belastinginspecteur
Onderhandel met het bedrijf voor je.
Probeer ervoor te zorgen dat hij zoveel 
mogelijk belasting betaalt.

Jij bent een belastinginspecteur
Onderhandel met het bedrijf voor je.
Probeer ervoor te zorgen dat hij zoveel 
mogelijk belasting betaalt.

Jij bent directeur van IKEA
Onderhandel met de belastinginspecteur voor 
je.Jij bepaalt zelf hoeveel winst je maakt. 
Zorg dat je zo min mogelijk belasting betaalt. 
Zorg dat het % dat je moet betalen over de 
winst op de achterkant van dit papier komt te 
staan.

Jij bent directeur van COCA COLA
Onderhandel met de belastinginspecteur voor 
je.Jij bepaalt zelf hoeveel winst je maakt. 
Zorg dat je zo min mogelijk belasting betaalt. 
Zorg dat het % dat je moet betalen over de 
winst op de achterkant van dit papier komt te 
staan.

Jij bent directeur van MCDONALDS
Onderhandel met de belastinginspecteur voor 
je.Jij bepaalt zelf hoeveel winst je maakt. 
Zorg dat je zo min mogelijk belasting betaalt. 
Zorg dat het % dat je moet betalen over de 
winst op de achterkant van dit papier komt te 
staan.

Jij bent directeur van SAMSUNG
Onderhandel met de belastinginspecteur voor 
je.Jij bepaalt zelf hoeveel winst je maakt. 
Zorg dat je zo min mogelijk belasting betaalt. 
Zorg dat het % dat je moet betalen over de 
winst op de achterkant van dit papier komt te 
staan.
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WERKBLAD 2
Wie betaalt de prijs? 

Jij bent directeur van APPLE
Onderhandel met de belastinginspecteur voor 
je.Jij bepaalt zelf hoeveel winst je maakt. 
Zorg dat je zo min mogelijk belasting betaalt. 
Zorg dat het % dat je moet betalen over de 
winst op de achterkant van dit papier komt te 
staan.

Jij bent directeur van GOOGLE
Onderhandel met de belastinginspecteur voor 
je.Jij bepaalt zelf hoeveel winst je maakt. 
Zorg dat je zo min mogelijk belasting betaalt. 
Zorg dat het % dat je moet betalen over de 
winst op de achterkant van dit papier komt te 
staan.

Jij bent directeur van MICROSOFT
Onderhandel met de belastinginspecteur voor 
je.Jij bepaalt zelf hoeveel winst je maakt. 
Zorg dat je zo min mogelijk belasting betaalt. 
Zorg dat het % dat je moet betalen over de 
winst op de achterkant van dit papier komt te 
staan.

Jij bent directeur van PRADA
Onderhandel met de belastinginspecteur voor 
je.Jij bepaalt zelf hoeveel winst je maakt. 
Zorg dat je zo min mogelijk belasting betaalt. 
Zorg dat het % dat je moet betalen over de 
winst op de achterkant van dit papier komt te 
staan.

Jij bent directeur van L’OREAL
Onderhandel met de belastinginspecteur voor 
je.Jij bepaalt zelf hoeveel winst je maakt. 
Zorg dat je zo min mogelijk belasting betaalt. 
Zorg dat het % dat je moet betalen over de 
winst op de achterkant van dit papier komt te 
staan.

Jij bent directeur van HENNES & MAURITZ
Onderhandel met de belastinginspecteur voor 
je.Jij bepaalt zelf hoeveel winst je maakt. 
Zorg dat je zo min mogelijk belasting betaalt. 
Zorg dat het % dat je moet betalen over de 
winst op de achterkant van dit papier komt te 
staan.
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MODULE 3
Thema
Een belastingparadijs (3) 

Doel
Jongeren komen in actie om belastingontwijking tegen te gaan. 

Overzicht  Totaal 65 min.  
Mail
Intro     15 min. 
Action     60 min.
Mirror    10 min.  
Bible      5 min.

Introductie voor de leiders
Een van de speerpunten van Micha Nederland is Tax Justice. Verantwoord omgaan met je geld is een 
onderbelicht thema, terwijl corruptie en belastingontwijking dagelijks voorkomen in de Nederlandse samen-
leving en daarbuiten. Veel mensen zijn slachtoffer van het in moreel opzicht financieel laakbare gedrag van 
(westerse) landen en multinationals.
Micha Nederland zet zich in om het thema gerechtigheid onder de aandacht te brengen bij kerken en 
christenen in Nederland. Armoede, schepping, duurzaamheid en tax justice staan hierbij centraal. Met de 
campagne Gerechtigheid in Geld vraagt Micha Nederland aandacht voor belastingontwijking. Door belas-
tingontwijking wordt belastinggeld niet betaald op de plek waar het hoort. Daardoor komen overheden in 
ontwikkelingslanden geld tekort om armoedeproblemen aan te pakken. Het maakt het moeilijker onderwijs 
aan te bieden of de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijker te maken. Daar komt Micha Nederland 
tegen in actie! 
Belastingontwijking is geen eenvoudig, maar wel een belangrijk thema, omdat het te maken heeft met het 
leven hier in Nederland en met het werk van veel ontwikkelingsorganisaties, vaak gesteund door een chris-
telijke achterban. 

In het eerste programma zijn jongeren zich bewust geworden van belastingontwijking. In het tweede pro-
gramma was meer aandacht voor de gevolgen van belastingontwijking. Jongeren ontdekten dat de on-
rechtvaardige verdeling van welvaart in de wereld voor een gedeelte te maken heeft met de inrichting van 
de financiële wereld, belastingwetgeving en het toezicht daarop. Deze geven teveel mogelijkheden voor 
belastingontwijking en –ontduiking. 
In deze slotbijeenkomst over dit onderwerp komen jongeren in actie tegen belastingontwijking. Het pro-
gramma kent om die reden ook een wat andere opbouw dan bijeenkomst één en twee. 
Het meest enthousiast zijn jongeren over een actie die ze zelf bedenken. Geef ze daar ook de ruimte voor, 
eventueel al in bijeenkomst twee, of bereid deze derde bijeenkomst met enkele jongeren voor. 
In dit materiaal staan ook diverse voorbeelden van acties die redelijk makkelijk uitgevoerd kunnen worden. 
Een actie vraagt vaak wel om iets meer voorbereiding, maar de impact en het plezier die vaak uit deze 
onverwachte ontmoetingen voortkomen, maken het zeker de moeite waard. 

Hoewel een actie op lokaal niveau tof is, kan het van waarde zijn om tijdig de websites van onderstaande 
organisaties te controleren op actuele acties over dit onderwerp. Wellicht kunnen jullie als groep aansluiten 
bij een regionale of landelijke actie. 
www.michanederland.nl // www.actionaid.nl // www.oxfamnovib.nl 

Makkelijker kunnen we het ze niet maken… 
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Mail 
De belastingdienst, makkelijker kunnen we het ze niet maken. Doe jij mee? Kom, <datum> naar <locatie>. 

Intro  
Voorbereiding
Zorg voor beamer, laptop en zoek filmpje 5 op www.gerechtigheidingeld.nl. Je hebt ook twee flipovervellen 
en stiften nodig. 

Doel 
Jongeren bedenken mogelijke acties tegen belastingontwijking. 

Activiteit 
Laat samenvattend het filmpje zien van een actie tegen belastingontwijking van Apple (tot 2.28). Zo staat 
de problematiek weer even scherp voor ogen. Verdeel de jongeren in twee groepen. 
Geef beide groepen een flipover vel en stiften en vraag ze om zoveel mogelijk ideeën te bedenken voor 
acties tegen belastingontwijking. Leg uit dat we tijdens deze bijeenkomst één idee gaan uitvoeren.  
Vraag beide groepen om hun ideeën en stem met elkaar op het beste idee. 
Benoem eventueel ook de ideeën die hier zijn uitgewerkt (zie Action). 
Ga aan de slag met het idee waar de jongeren het meest enthousiast over zijn. 

Tip: Hang aan de muren ter inspiratie de namen van een aantal multinationals: Amazon, BP, Coca- Cola, 
Google, Hennes & Mauritz, Starbucks, Hyundai, IBM, IKEA, ING, L’Oréal, McDonalds, Microsoft, Nestle, 
Nokia, Oracle, Prada, Shell, Siemens, Sony, Toyota, Total, Samsung, Volkswagen, Volvo, Walt Disney, enz. 
Het is natuurlijk mogelijk om twee groepjes een eigen idee uit te laten voeren, mits dit organisatorisch mo-
gelijk is. 

Action 
Voorbereiding
De benodigde materialen zijn sterk afhankelijk van de gekozen actie. 
Een paar algemene punten: 
Ga na of er voor de gekozen actie (g)een vergunning nodig is. 
Beschadig andermans eigendommen niet.
Zorg dat je alle telefoonnummers hebt van de jongeren. 
Spreek duidelijk starttijd en eindtijd af van de actie en waar je alle jongeren nadien verwacht. 
Maak groepjes van vier, vijf jongeren en stel per groepje een persoon aan waar je mee in contact blijft bij-
voorbeeld via mobiele telefoon. 
Wijs jongeren op de veiligheid van zichzelf en de anderen. 
Laat de actie maximaal 60 – 90 minuten duren. 
Blijf respectvol spreken over alle partijen: burgers, belastingdienst, multinationals. 

Doel
Jongeren komen in actie om belastingontwijking tegen te gaan.    

Voorbeelden van mogelijke acties: 
Petitie tekenen
Doel: jongeren maken anderen bewust van belastingontwijking en vragen of ze ook in actie willen komen. 
Ga allemaal in het blauw gekleed en leg mensen in eigen woorden uit wat belastingontwijking is. 
Daag mensen uit om direct een petitie te ondertekenen, of geef een klein kaartje met daarop de website 
waarop ze dit later kunnen doen. 
Maak vooraf met je team een inschatting van hoeveel mensen jullie gaan aanspreken. 

Wat ik wil zeggen tegen de belastingdienst 
Doel: jongeren maken anderen bewust van belastingontwijking 
Ga met een camera of je mobiel de stad in en leg in eigen woorden uit wat belastingontwijking is. Daag 
mensen uit om te reageren voor de camera en vraag ze om de volgende zin af te maken: Wat ik wil zeggen 
tegen de belastingdienst is… 
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Vertel mensen vooraf dat je het op YouTube zet met de hashtag #gerechtigheidingeld.  
Plaats het filmpje op YouTube en zorg dat het wordt gedeeld via sociale media met de hashtag #gerechtig-
heidingeld.  

Ga voor fair tax
Doel: jongeren maken anderen bewust van belastingontwijking en nodigen ze uit om een petitie te tekenen.  
Zorg voor een klein kraampje / standje op een plaats waar veel mensen komen. 
Leg met behulp van plastic glazen, wat water en inkt uit wat belastingontwijking is. 
Glas gevuld met 40-50 % water: een werknemer betaalt deze hoeveelheid aan belasting. 
Glas gevuld met 1 % water: wat een groot bedrijf (multinational) betaalt aan belasting. 
Kan gevuld met water en inkt: de belastingdienst is niet transparant over belastingafspraken die hij maakt 
met multinationals. De Nederlandse schatkist en ontwikkelingslanden lopen hierdoor miljarden mis. Neem 
een kaartje met het adres van een website erop waar mensen de petitie kunnen ondertekenen.
Posteractie
Doel: jongeren maken anderen bewust van belastingontwijking. 
Laat de jongeren mooie posters maken (digitaal of met knippen en plakken) en laat ze die ophangen in 
publieke ruimtes: bibliotheek, wachtkamer huisartsenpost, supermarktprikbord, enz. 
Op de poster kunnen ze vragen of men een foto maakt van de site, met het doel om de petitie te tekenen. 

Filmpje
Doel: jongeren beelden in een filmpje uit wat belastingontwijking is en maken zo anderen bewust van het 
probleem. 
Jongeren bedenken met elkaar een script dat laat zien wat belastingontwijking is. Dit spelen ze uit en wordt 
gefilmd. Het filmpje kan worden gezet op de site van de kerk, wellicht kan er tijdens een dienst aandacht 
voor zijn, en het kan op YouTube worden gezet als statement. 

Spaarvarken
Doel: jongeren dagen mensen uit om na te denken over wat er met misgelopen belastinginkomsten gedaan 
kan worden voor ontwikkelingslanden.
Jongeren maken een grote spaarpot met daarop het bedrag dat ontwikkelingslanden mislopen door be-
lastingontwijking: € 460 miljoen (**). Daag mensen uit om op nepgeld te schrijven wat we met dit bedrag 
zouden kunnen doen voor mensen / landen in armoede. 
Of bedenk als groep zelf hoe jullie dit zouden besteden en maak er een filmpje van dat je op YouTube zet. 

Appeltje voor de dorst
Doel: jongeren vertellen leeftijdgenoten dat een specifieke multinational, zoals Samsung of Prada, belasting 
ontwijkt.
Schrijf als groep een artikel en zet het op Facebook of Twitter. Of maak een vreemde foto en zet deze op 
Instagram om een statement te maken. Let op: geef niet af op het merk, maar maak duidelijk dat je tegen 
de belastingontwijking bent. 

Landelijke acties
Doel: doe als groep mee met een van de landelijke jongerenacties tegen belastingontwijking. 
Kijk op www.oxfamnovib.nl, www.actionaid.nl en www.michanederland.nl voor actuele acties. 
(*) Bron: filmpje Michanederland.nl 
(**) Bron: www.actionaid.nl

Mirror
Voorbereiding 
Zorg voor koffie, thee, sap. Serveer cake met slagroom en een vrolijk strandparapluutje om in paradijssfe-
ren te blijven. 

Doel
Jongeren verwoorden wat de impact van de actie is. 
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Activiteit
Zorg dat bij terugkomst de drankjes en hapjes klaar staan. 
Neem even de tijd om van jongeren te horen wat ze hebben meegemaakt tijdens de actie. 
Vraag door naar ludieke momenten en wat voor henzelf leerzaam is geweest. 
Inventariseer met elkaar wat de impact is van jullie actie. 
Ga na of het mogelijk is om aandacht aan de actie te besteden op sociale media. 

Bible
Voorbereiding
Zorg voor een Bijbel. 

Doel 
Jongeren worden bemoedigd vanuit de Bijbel. 

Activiteit
Lees Spreuken 31:8-9 ‘Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.
Spreek, oordeel rechtvaardig, geef de armen en behoeftigen hun recht.’
Vertel dat deze tekst weergeeft wat jullie vandaag hebben gedaan. Spreken voor degenen in ontwikkelings-
landen die nauwelijks een stem hebben. Opkomen voor hun rechten, omdat multinationals burgers geen 
recht doen. 
Bedank jongeren voor hun bijdrage en dank en bid met elkaar voor:
hen in ontwikkelingslanden die geen stem hebben
hen die het verschil kunnen maken door goed te doen: grote bedrijven, belastinginspecteurs, mensen
de geslaagde actie

Tip: Probeer tot slot een paradijselijk taxfree sfeer te houden en bied iedereen een ijsje aan. 



EEN CAMPAGNE VAN

SAMEN IN 
ACTIE VOOR 

EEN EERLIJKE 
VERDELING VAN 

WELVAART
www.gerechtigheidingeld.nl


