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TAX TOOL YOUNG
Op zoek naar de lege brievenbus
Tegen belastingontwijking

Bijbelse opdracht. Geef het winnende tweetal een
applaus en hun verdiende prijs.

Doelen
Een ludieke actie die jongeren en volwassenen tot
een gesprek doet komen over belastingontwijking.
Het gesprek heeft als doel bewustwording en het
activeren tot het ondertekenen van de online petitie
op www.gerechtigheidingeld.nl.

Toelichting bij de onderdelen:
Input
Jongeren verdiepen zich in het thema.
Chat
Een creatieve gespreksvorm die jongeren uitnodigt
het verhaal van belastingontwijking te kunnen vertellen in hun eigen woorden.
Action
Jongeren gaan opdrachten doen èn zoeken naar de
lege-brievenbus-firma.
Mirror
Jongeren blikken terug op de bijeenkomst en verwoorden hun leerervaring.
Werkbladen & filmpjes
In het materiaal vind je werkbladen die nodig zijn tijdens verschillende onderdelen van het programma.
Ook wordt er in het materiaal gebruik gemaakt van
filmpjes. De filmpjes zijn te vinden op
www.gerechtigheidingeld.nl.

Overzicht		
Totaal 100min.
Input			10 min.
Chat			10 min.
Action			65 min.
Mirror			15 min.
Introductie voor de organisatoren
Dit is een creatieve uitgewerkte actie waarbij jongeren op zoek gaan naar de lege brievenbus in hun
omgeving en in gesprek gaan met volwassenen
over belastingontwijking. De actie is een aanleiding
om mensen bewust te maken van het probleem en
ze te activeren tot het ondertekenen van de (online)
petitie op www.gerechtigheidingeld.nl.
De actie is eenvoudig te organiseren en goed te
integreren in bestaand jeugdwerk voor jongeren
vanaf 12 jaar. De actie leent zich ook heel goed om
leeftijden te mixen. Van belang is om de jongeren
zelfstandig op pad te sturen, zonder volwassenen.
Nodig jongeren tijdig uit en vraag ze hun mobiel
mee te nemen. Ga na wat een geschikte locatie is
voor de lege-brievenbus-firma, zie voorbereidingen
bij Action.

Door aandacht te generen voor deze actie op sociale media draag je ook bij aan bewustwording. Post
bijvoorbeeld wat je aan het doen tijdens de actie,
of zoek op de website van Gerechtigheid in Geld
interessante weetjes/afbeeldingen.
Wil je een soortgelijke actie doen in je gemeente
met volwassenen? Download dan Tax tool adults.

Alle jongeren oefenen voor ze op pad gaan om het
verhaal van belastingontwijking te kunnen vertellen in hun eigen woorden. Daarna zijn ze klaar voor
de opdracht en gaan ze in tweetallen gedurende
60 minuten in de buurt allerlei opdrachten doen èn
zoeken naar de lege-brievenbus-firma. Ze moeten
bewijzen dat ze de opdrachten hebben gedaan
en doen hun best om zoveel mogelijk punten te
verdienen. De opdrachten zorgen als vanzelf voor
hilarische momenten en mooie gesprekken waarin
ze mensen bewust maken van een omvangrijk probleem.
Neem bij Mirror tijd om bij te praten, verhalen te
delen en benadruk dat wat ze hebben gedaan er
toe doet: Spreken voor armen en behoeftigen is een
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Colofon
Tax program is een uitgave van Micha Nederland. Het materiaal is ontwikkeld door Young & Holy:

10 JAAR
Eindredactie
Marian Timmermans (www.youngholy.nl)
Redigeren
Aukje van Kampen (www.youngholy.nl)
Vormgeving
Xander de Rooij (www.byxander.nl)
Uitgave
December 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 belastingontwijking. 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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TAX TOOL YOUNG
Input
Voorbereiding
Zorg voor beamer, laptop en gebruik het filmpje te vinden op gerechtigheidingeld.nl. Zorg voor iedere deelnemer voor een vel papier en een pen. Zorg voor een drankje.
Doel
De jongeren weten wat belastingontwijking is.
Activiteit
Serveer een drankje bij binnenkomst.
Heet iedereen welkom. Maak duidelijk dat je blij bent dat iedereen er is.
Wie weet wat belastingontwijking is?
Vraag één deelnemer om reactie.
Leg uit dat het doel is dat we deze vraag zo meteen allemaal goed kunnen beantwoorden.
Geef iedereen een pen en papier.
Benoem expliciet dat ze de kern zo in eigen woorden moeten vertellen, dus dat het handig is om aantekeningen te maken. Bekijk met elkaar het filmpje tot 3.16.
Vraag wat belastingontwijking is. Wie proberen geen of nauwelijks belasting te betalen?
Benoem expliciet dat Nederland ook een belastingparadijs is en we in Nederland veel spookbedrijven,
lege-brievenbus-firma’s hebben. Dat is een bedrijf met alléén een postadres om buiten de controle van de
overheid te blijven.
Bekijk met elkaar het filmpje van: 3.56-5.01 en 6.12-8.49
Beantwoord de eventuele vragen die er nog zijn.
Leg uit dat we tegen dit onrecht echt het nodige kunnen doen. Door het ondertekenen van een petitie laten
we de regering weten dat we een eerlijk belastingsysteem willen.
Chat
Voorbereiding
Zorg voor beamer, laptop en gebruik voor de countdown het filmpje te vinden op michanederland.nl. Gebruik pen en papier van de input.
Doel
Jongeren kunnen in eigen woorden aan anderen uitleggen wat belastingontwijking is.
Activiteit
Geef iedereen enkele minuten de tijd om met behulp van hun aantekeningen, Input, dat wat belastingontwijking is in eigen woorden op te schrijven. Ze moeten dit zo opschrijven dat ze het in 40 seconden kunnen
uitleggen.
Vraag de jongeren twee rijen te vormen die tegenover elkaar staan.
Na het startsein gaat de timer lopen en vertelt de een in 40 seconden aan de ander wat belastingontwijking
is.
Laat de timer nogmaals lopen en nu vertelt de ander zijn verhaal.
Vraag daarna een rij een stap naar rechts te doen, zodat iedereen een andere gesprekspartner heeft.
Laat mensen nu opnieuw de pitch houden en laat ze daarna wisselen.
Benoem expliciet dat ze doen alsof ze voor de deur staan bij vreemde mensen. Wellicht heeft de ander ook
vragen. Kunnen ze deze beantwoorden?
Ga na of jongeren vlot kunnen vertellen wat belastingontwijking is en of ze eventuele vragen kunnen beantwoorden.
Tip: Geef jongeren mee dat belastingontwijking een complex onderwerp is. Er zijn veel vragen over te stellen en vanzelfsprekend hebben ze niet alle antwoorden. Dat is ook niet erg. Verwijs naar www.michnederland.nl voor meer informatie over dit onderwerp en over de campagne. Daar kunnen mensen de petitie ook
tekenen en op die manier bijdragen aan een oplossing.
Action
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Voorbereiding een week voor de actie:
Schrijf of print groot op een A3 vel als een poster: Lege-brievenbus-firma.
Ga langs de plaatselijke cafetaria en leg uit dat je een ludieke actie gaat doen. Leg iets uit over de actie
en het doel. Vraag of je bij hen de poster mag ophangen gedurende deze bijeenkomst. Zij zijn de fictieve
lege-brievenbus-firma. Het is niet de bedoeling dat de cafetaria er hinder van heeft, dus het gaat er alleen
om dat de poster mag hangen. De zoekende jongeren maken daar dan een foto van. Vertel dat je de poster
bijvoorbeeld een uur voor de actie ophangt en later ook weer zal verwijderen.
Alternatieve locaties zijn: de plaatselijke slager of Chinees. Een ander bedrijf kiezen kan natuurlijk ook,
maar pas dan de hints aan op werkblad 1.
Benoem bij de uitnodiging naar de jongeren dat het belangrijk is dat ze hun mobiel meenemen, om foto’s
mee te kunnen maken.
Overige voorbereidingen
Zorg dat er voor ieder tweetal een kopie van werkblad 1 is, een pen en 20 flyers, gratis op te vragen bij Micha Nederland (zie website of mail info@michanederland.nl). Noteer op ieder werkblad 1 het telefoonnummer van de organisator die aanwezig blijft op locatie voor eventuele calamiteiten. Zet op werkblad 3 van
ieder tweetal het telefoonnummer, zodat je als organisator ook ieder tweetal dat onderweg is kan bereiken,
mocht dit nodig zijn.
Doel
Een ludieke actie die jongeren en volwassenen in gesprek doet komen over belastingontwijking.
Activiteit
Vorm tweetallen (eventueel drietallen) waarbij een van de tweetallen een telefoon bij zich moet hebben.
Vertel: Zo meteen gaan jullie in tweetallen in maximaal 60 minuten zo veel mogelijk opdrachten doen.
Je gaat op zoek naar de lege-brievenbus-firma en je gaat in gesprek met mensen over belastingontwijking.
Heel concreet ga je mensen vertellen wat dit is en ze activeren om de petitie te tekenen. Hiervoor krijg je
ook flyers om uit te delen met daarop de link van de petitie.
Het doel is om in maximaal 60 minuten zoveel mogelijk punten te verdienen met de opdrachten. Het team
met de meeste punten verdient een prijs. Per opdracht zie je hoeveel punten er te verdienen zijn en wat je
mee moet nemen als bewijslast om de punten te ontvangen.
Noteer van ieder tweetal in ieder geval een telefoonnummer (werkblad 1) en spreek af dat hij/zij bereikbaar
blijft.
Overhandig ieder tweetal werkblad 1, een pen en de 20 flyers en wijs jongeren ook op het feit dat er een
telefoonnummer van de organisator op het werkblad staat.
Daag de tweetallen uit slim te zijn. Benoem het tijdstip waarop je iedereen terug verwacht.
Geef duidelijk aan: Ook als je niet alle opdrachten gedaan hebt, word je nog wel over 60 minuten terug
verwacht!
Ga na of er nog vragen zijn.
Wens alle jongeren veel succes en plezier.
Mirror
Voorbereiding
Zorg voor een drankje en een hapje en een Bijbel. Houd het scoreformulier (werkblad 2) bij de hand en
koop een leuke prijs voor het winnende tweetal. Een Fair-Tradebon, bioscoopbon, bon van de lokale cafetaria, enz.
Doel
Jongeren delen hun ervaringen van de ludieke actie.
Activiteit
Serveer de terugkerende jongeren een hapje en een drankje.
Laat ze ervaringen delen en roep om de beurt een tweetal bij je om de bewijslast te bekijken op de telefoon. Noteer per tweetal de behaalde punten op het scoreformulier (werkblad 2).
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Ga zo na wie het winnende duo is, houd het nog even spannend.
Neem plaats bij alle jongeren en vraag ieder tweetal om de beurt hun topmoment te benoemen.
Benoem dat het voor sommigen misschien best spannend was om aan te bellen en te spreken over belastingontwijking. Toch heeft iedereen het gedaan. Uiteindelijk spreken ze niet voor zichzelf, maar helpen ze
mee om recht te doen aan armen. Benoem dat ze daarmee gehoor hebben gegeven aan Spreuken 31:9
‘Spreek, oordeel rechtvaardig, geef de armen en behoeftigen hun recht.’
Bedank iedereen enorm voor de inzet om recht te doen.
Vraag iedereen om zelf ook de petitie te tekenen.
Maak de winnaar van de ludieke actie bekend en overhandig het tweetal hun verdiende prijs.
Haal na afloop de poster weer op zoals je beloofd hebt.
Tips:
• Heb je een grote groep? Inventariseer de scores dan met meerdere mensen, zodat het niet te lang gaat
duren.
• Heb je een laptop en is er internetverbinding? Zet deze klaar en nodig de jongeren gelijk uit om de petitie
te ondertekenen.
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WERKBLAD 1
TAX TOOL YOUNG

Namen tweetal:
Telefoonnummer organisator:
Eindtijd waarop je wordt terugverwacht op locatie:
Meenemen:
• Mobiele telefoon
• 20 flyers
• Pen
Taak:
Je hebt maximaal 60 minuten om onderstaande opdrachten te vervullen.
Je gaat op zoek naar de lege-brievenbus-firma. Lees de hints om deze te vinden!
Je gaat in gesprek met mensen over belastingontwijking en activeert mensen om de petitie te tekenen. Je
staat voor de uitdaging om de 20 flyers in te zetten.
Je probeert zoveel mogelijk punten te verdienen met onderstaande opdrachten. Het team met de meeste
punten verdient een prijs. Per opdracht zie je hoeveel punten er te verdienen zijn en wat je mee moet nemen als bewijslast om de punten te ontvangen.
Hints om de locatie van de lege-brievenbus-firma te vinden:
Ga na wie zich bezighouden met lege brievenbus praktijken.
Er wordt veel opgehaald.
Het gaat om een vette buit.
Je kunt er oorlog krijgen
Bewijs: maak een foto van de locatie van de lege-brievenbus-firma.
Winst: 30 punten.
Opdrachten:
1) Bel aan bij een huis met een ijzeren brievenbus.
Vraag of er sprake is van een ‘lege brievenbus’.
Leg uit wat belastingontwijking is en vraag mensen de petitie te ondertekenen.
Laat een flyer achter.
Bewijs: Maak een foto van een van je teamgenoten die doet alsof hij in de brievenbus kijkt.
Winst: 10 punten voor het bewijs.
Is er niemand thuis? Doe een flyer door de brievenbus.
2) Bel aan bij een huis met een groene plastic brievenbus
Vraag of hier sprake is van een ‘lege brievenbus’.
Leg uit wat belastingontwijking is en vraag mensen de petitie te ondertekenen.
Laat een flyer achter.
Bewijs: Laat degene met wie jullie gesproken hebben met zijn vingers een B maken van belastingontwijking, maak daar een foto van.
Winst: 10 punten.
Is er niemand thuis? Doe een flyer door de brievenbus.
3) Bel aan bij een huis met een brievenbus in de deur
Vraag of hier sprake is van een ‘lege brievenbus’.
Leg uit wat belastingontwijking is en vraag mensen de petitie te ondertekenen.
Laat een flyer achter.
Bewijs: Maak een foto van de flyer op de mat.
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Winst: 10 punten.
Is er niemand thuis? Doe een flyer door de brievenbus.
4) Bel aan bij een huis met een vrijstaande brievenbus
Vraag of hier sprake is van een ‘lege brievenbus’.
Leg uit wat belastingontwijking is en vraag mensen de petitie te ondertekenen.
Laat een flyer achter.
Bewijs: Maak een foto van de vrijstaande brievenbus.
Winst: 10 punten.
Is er niemand thuis? Doe een flyer door de brievenbus.
5) Bel aan op een plek waar minimaal zes brievenbussen zijn.
Vraag of hier sprake is van een ‘lege brievenbus’.
Leg uit wat belastingontwijking is en vraag mensen de petitie te ondertekenen.
Laat een flyer achter.
Bewijs: Vraag degene die je gesproken hebt iets te noteren op dit papier.
Winst: 10 punten.
Is er niemand thuis? Doe een flyer door de brievenbus.
6) Bel aan bij een huis waar een bordje staat: ‘Hier waak ik’.
Vraag of hier sprake is van een ‘lege brievenbus’.
Leg uit wat belastingontwijking is en vraag mensen de petitie te ondertekenen.
Laat een flyer achter.
Bewijs: Maak een foto van jullie als team met de hond of het bordje.
Winst: 10 punten.
Is er niemand thuis? Doe een flyer door de brievenbus.
7) Bel aan bij een huis met een brievenbus voorzien van een ja/nee sticker
Vraag of er sprake is van een ‘lege brievenbus’.
Leg uit wat belastingontwijking is en vraag mensen de petitie te ondertekenen.
Laat een flyer achter.
Bewijs: maak een foto van de straatnaam waar dit huis staat.
Winst: 10 punten.
Is er niemand thuis? Doe een flyer door de brievenbus.
Belangrijk:
Je hebt 20 flyers meegekregen die mensen uitdagen om de petitie te tekenen.
Heb je niet alle flyers uitgedeeld dan kost je dat punten.
Iedere flyer die je mee terug neemt, kost je een punt.
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WERKBLAD 2
SCORES TAX TOOL YOUNG

Score berekenen:
Noteer in onderstaande tabel van ieder tweetal de namen en het telefoonnummer.
Bekijk de bewijslast op hun telefoon per opdracht.
Noteer het aantal behaalde punten.
Ga na of er nog flyers over zijn, voor iedere flyer die ze nog hebben, verliezen ze een punt.
Noteer de totaalscore per team.
Het team met het hoogst aantal behaalde punten, is winnaar van de actie

Te behalen punten

30

10

Noteer namen
Lege
1.
en telefoonnum- brieijzeren
mer
venbus

10

10

10

2.
groen

3. in de 4.
deur
vrijstaand

10

10

10

5.
meerdere

6.
hond

7
sticker

Minus
1 punt
per
flyer
Flyers
over?
-

-
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Totaal
100
punten
Team
Totaal
score

SAMEN IN
ACTIE VOOR
EEN EERLIJKE
VERDELING VAN
WELVAART
www.gerechtigheidingeld.nl
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