
 

Tegenlicht in de klas 
Tax free tour 

 
Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 

 
Samengevat 
Niet alleen gewone burgers betalen belasting. 
Ook grote bedrijven moeten dat doen. Maar 
terwijl de belastingdruk op burgers en 
midden en kleine bedrijven alsmaar toeneemt 
lijken de belastingen voor multinationals 
omlaag te gaan. Hoe en waar betalen de grote 
internationale bedrijven eigenlijk hun 
belasting? De vraag is simpel maar het 
antwoord een stuk lastiger. De multinationals 
hebben slimme manieren gevonden om hun 
belastingplicht te omzeilen. En ook Nederland 
heeft hier mee te maken. 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Belasting - vennootschapsbelasting - 
multinationals - belastingontduiking - 
belastingparadijs  
 
Eindtermen 
EC/K/6.1 
EC/K/7.1 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
’Tegenlicht in de klas’. Op de site van Schooltv 
is meer te vinden over de overheid en 
belastingen, Bijvoorbeeld de video over het 
‘De Belastingdienst’. 

 
Antwoorden 
1a Gewone burgers, MKB en multinationals b 
Bijv. Scholen, ziekenhuizen, autowegen enz. 
2a Internationale bedrijven b Slager Jansen c 
Ze zijn in meerdere landen gevestigd, hebben 
veel geld om slim te kunnen ondernemen. 3a 
Als de gunstige belastingafspraken bekend 
worden, ontstaan er waarschijnlijk 
protesten. b Eigen antwoord 4 Eigen 
antwoord 5a/b/c Ter beoordeling van de 
leraar/lerares 

Kijkvragen 
 
1 Belastingen zijn een belangrijke 
inkomstenbron voor een land. 
a Wie betalen er allemaal belasting? 
b Wat wordt er allemaal betaald van 
belastingen? Geef drie voorbeelden. 
 

      
  
2 Multinationals als Starbucks en Amazon 
proberen net als midden -en kleine 
bedrijven zoveel mogelijk winst te maken. 
Ze willen dan ook het liefst zo min mogelijk 
belasting betalen. 
a Wat zijn multinationals? 
b Geef een voorbeeld van een midden of 
klein bedrijf. 
c Waarom is het voor multinationals 
makkelijker om belasting te ontduiken dan 
MK-bedrijven? 

 
3 De Nederlandse overheid houdt de 
belastingafspraken met multinationals 
geheim. 
a Wat zou een reden zijn om dit geheim te 
houden?  
b Vind jij dat eerlijk? Verklaar je antwoord. 
 
4 ‘Nederland moet stoppen met deze vorm 
van belastingontduiking’. Geef een 
argument voor en een argument tegen 

deze uitspraak.  
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Noteer de routes die Apple, Google en 
Amazon afleggen bij het ontduiken van 
belastingen. 
a Gebruik een wereldkaart, waar je 
aantekeningen op kan maken. 
b Zoek van de bedrijven Apple, Google en 
Amazon de landen op waar zij belasting 
ontduiken. De gegevens zijn te vinden op 
internet.  
c Geef per bedrijf de route aan die zij 
afleggen voor het ontduiken van 
belastingen. 
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http://www.schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-tax-free-tour/
http://www.schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
http://www.schooltv.nl/video/de-belastingdienst-wat-doet-de-belastingdienst/

