
Opdracht: Belastinggeld terugvragen: 
kleine moeite, groot plezier
Opdrachtenblad           

Opdracht 1 
 
Wesley kan waarschijnlijk geld terug krijgen van  
de belasting. 

1. Waarom kan Wesley geld terugvragen?
2. Bekijk het filmpje van pikhetniettv op 

www.nibud.nl/scholieren/inkomsten/ 
baantjes/belasting.html

3. Wat willen de makers van het filmpje  
duidelijk maken? 

Belasting terugvragen

Iedereen die werkt en een officieel 
arbeidscontract heeft, betaalt loonbelasting. 
De loonbelasting bestaat uit belastingen en 
sociale premies. De overheid gebruikt dit geld 
voor allerlei uitgaven. Bijvoorbeeld voor 
onderwijs, uitkeringen voor zieken en 
werklozen, wegen en ziekenhuizen.
 
Als je meer dan 14 euro aan loonbelasting 
hebt betaald, kan je een deel van dit geld 
weer terugvragen. Namelijk als je te veel 
belasting hebt betaald. Dit geldt vaak voor 
jongeren. Bij de berekening van de loon-  
belasting gaat de belastingdienst er namelijk 
van uit dat je het gehele jaar werkt. Maar 
veel jongeren werken helemaal niet het hele 
jaar. Daarom kun je dus aan het eind van het 
jaar belasting terugvragen. Het gaat helaas 
niet automatisch. Je moet dit zelf
regelen op www.belastingdienst.nl/jongeren.

Het kan ook dat je wel gewerkt hebt en loon 
hebt ontvangen, maar geen belasting hebt
betaald. Dat is vaak zo als je geen 
arbeidscontract hebt. Bijvoorbeeld als je 
oppast of een krantenwijk hebt.

Omdat jongeren vaak nog niet zo veel 
verdienen is er een speciale regeling voor 
jongeren. Met een speciaal formulier kun je 
dan regelen dat de belasting niet van je loon 
wordt afgehaald.

 

 

 

Net mijn eerste loonstrookje 
binnen. Moest wel ff slikken.  
Wat gaat er belachelijk veel geld 
naar de belasting.

Wesley

Jasmina

Wist je dat je een deel daarvan 
weer terug kunt krijgen?

Jij, Melanie, Jayden, Wesley

Jasmina

Check www.belastingdienst.nl/jongeren

Thnx ga ik doen. 

Wesley

????

Wesley

Vrienden

 niveau
 €



Opdracht 2 
 
Zet de betekenis achter de volgende begrippen. 

Opdracht 3 

1. Heb jij wel eens belasting teruggevraagd?  
Waarom wel / niet?

2. Welke gegevens heb je allemaal nodig als je 
belasting terug wilt vragen?  

Opdracht 4 

1. Noem twee voorbeelden van zwart werken.
2. Heb jij wel eens zwart gewerkt? Waarom?
3. Wat zijn de voordelen en nadelen van zwartwerken 

voor een werkgever en werknemer? 

Betekenis

Brutoloon

Nettoloon

Zwart werken

Als je geen contract hebt, werk je zwart. Dan 
betaal je geen belasting en sociale premies 
over je loon. Vaak krijg je jouw loon dan 
contant uitbetaald. Dit lijkt misschien handig, 
maar is nadelig voor jou! Zo heb je als je zwart 
werkt geen recht op vakantiegeld. Ook krijg je 
bij ziekte niet doorbetaald en ben je niet 
verzekerd. Als je op het werk een ongeluk 
krijgt, hoeft je baas dus niks voor je te doen. 
Officieel bestaat het werk dus niet. Zwart 
werken is strafbaar voor jou en je werkgever.

Melanie
Geen idee of ik geld terug kan krijgen.  
Ik zal eens op de site van de
Belastingdienst kijken.

Op wie lijk jij het meest?

Zet een kruisje achter de naam van de persoon op wie 
je het meeste lijkt.

Jayden
Ik betaal geen belasting. Mijn baas 
betaalt mij zwart.

Wesley
Ik vind het maar ingewikkeld.  
Laat maar zitten dat belastinggeld. 

Jasmina
Tuurlijk vraag ik mijn belasting terug. Ik 
ben toch geen dief van mijn
eigen portemonnee?
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Jasmina
Heel goed. Wist je dat je 5 jaar de tijd hebt om je 
geld terug te vragen? Misschien krijg je dus ook 
nog van andere jaren geld terug.

Geldtip

Hieronder staat voor elk van bovenstaande personen 
een handige geldtip. Bekijk de tip van de persoon op  
wie jij het meeste lijkt.

Melanie
Heel slim om op de site van de Belastingdienst te 
kijken. Zorg dat je al je salarisstrookjes bij de 
hand hebt. Het is makkelijker dan je denkt, want 
een heleboel is al ingevuld. Wel even alles goed 
controleren! Wist je dat je 5 jaar de tijd hebt om 
je geld terug te vragen? Misschien krijg je dus ook 
nog van andere jaren geld terug.

Jayden
Voor je baas heeft het zo zijn voordelen om zwart 
te werken. Maar wist je dat dit strafbaar is?

Wesley
Alles wat met belasting te maken heeft, ziet er 
vaak ingewikkeld uit. Maar het is gemakkelijker 
dan je denkt, want een heleboel is al ingevuld! Je 
moet dit zelf wel even goed controleren met de 
gegevens die je zelf hebt. Als je rustig de stappen 
doorloopt, valt het best mee. Als je geld op straat 
ziet, laat je dat toch ook niet zomaar liggen?
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