
Eigenlijk moet iedereen wat meebetalen aan zaken die van nie-

mand zijn, maar waar iedereen iets aan heeft. Een straat is van nie-

mand, maar iedereen kan er op lopen, spelen, fietsen of rijden. Je

begrijpt dat het niet handig is om voor elk project geld op te halen.

Als er bijvoorbeeld een weg moet worden aangelegd in Groningen, zou

je in heel Nederland 15 euro per persoon moeten ophalen. Dan zeg-

gen mensen in Maastricht natuurlijk dat ze niet willen betalen, omdat
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ze nooit in Groningen komen. En hebben die mensen niet een beetje
gelijk? Dat probleem krijg je dan bij elke school, elke weg en elk zie-
kenhuis dat wordt gebouwd. Want waarom zou je betalen voor een
ziekenhuis in Eindhoven als je zelf in Amsterdam woont? Bovendien
zou het geld ophalen te veel tijd kosten.

Daarom is het op een handige manier geregeld. De overheid betaalt
voor alle dingen waar iedereen wat aan heeft. Dus bijvoorbeeld voor
wegen en bruggen. De overheid zorgt er ook voor dat alle Nederlanders
genoeg geld hebben om te kunnen eten en leven, wonen, zorg krijgen
en een veilige omgeving hebben. Daarom betaalt ze ook voor uitke-
ringen aan mensen zonder werk en geld, politie, scholen en zieken-
huizen. Om dat te kunnen betalen heeft de overheid natuurlijk wel
geld nodig. Daarom is belasting uitgevonden. Iedereen in Nederland
moet belasting betalen. Dat is bij elkaar heel veel geld. Dat geld gaat
in een grote pot, die 'de schatkist' wordt genoemd. Geld uit die pot
wordt verdeeld over verschillende onderdelen. Departementen heet
dat. Bijvoorbeeld gezondheidszorg verkeer, onderwijs en defensie (het
leger) worden betaald door de overheid.

* SOORTEN BELASTING

De overheid heeft keel veel geld nodig. En het liefst wil ieder-
een dat rijke mensen wat meer meebetalen aan dingen die voor
iedereen zijn bedoeld dan armere mensen, want dan houden ze nog
steeds genoeg geld over voor zichzelf. Daarom zijn belastingen lekker
ingewikkeld. Niemand snapt het precies, maar er zijn heel veel ver-
schillende manieren waarop mensen geld betalen aan de overheid.
Je hebt directe en indirecte belasting. Directe belasting wordt meteen
van je salaris afgetrokken, meestal nog voordat het op je rekening
staat. Als je 10 euro hebt verdiend, krijg je maar 7 euro binnen. De rest
wordt meteen aan de belastingdienst gestort. Bij de meeste dingen
die je doet, bijvoorbeeld eten, autorijden, op vakantie gaan of op een
terras zitten, betaal je een beetje belasting. Dat is indirecte belasting,
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het komt bijvoorbeeld via het restaurant 
je hebt gegeten bij de

belastingdienst terecht. DQQr merk je minder van.

INKOMSTENBELASTING

over het geld datje verdient betaal je belasting. Hoe meerje verdient, hoe meer je betaalt. Bijvoorbeeld: als je 5 euro verdient,betaal je 10 cent belasting. Als je 15 euro verdient betaal je niet 30cent, maar wel 2 euro belasting. Over het eerste stuk betaal je weinig,maar als je een bepaalde grens over gaat, betaal je over het tweedestuk veel meer. Het is een percentage van je inkomen en dat wordtsteeds groter naarmate je meer verdient.

BTW

Btw is een afkorting van 'belasting toegevoegde waarde'. Alsje dat ziet, weet je natuurlijk gelijk hoe het zit. Of niet?

AO BIJ TW'JfEL WE6G00tEd

BO BETAALT WEL

CCI BY THE WAY
DCI BELASTING TOEGEVOEGDE

Bij alles wat je koopt, zoals een telefoon, een nieuwe game, een
chocoladereep of een paar sokken, betaal je wat extra. Dat extra geld
heet btw. Die btw gaat naar de portemonnee van de overheid. Over
luxe spullen, zoals een nieuwe spijkerbroek of make-up, betaal je
meer btw dan over eten. Dus als je een telefoon koopt van 500 euro,
is bijna 85 euro daarvan belasting. De winkel krijgt maar 415 euro, de

schatkist 85 euro. Als je boodschappen doet in de supermarkt, is de

belasting veel lager. Dan is het maar 9 procent. Dus bij een tas bood-

schappen van 25 euro is ongeveer 2 euro voor de schatkist. Ook mag

je bijvoorbeeld je fiets laten maken of naar de kapper voor het lage

btw-tarief. Alle dingen waarvan de overheid vindt dat iedereen ze

moet kunnen betalen, hebben het lagere btw-tarief.
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ACCIJNZEN

Op bijvoorbeeld wijn en bier, sigaretten en benzine zit extra
belasting. Deze belasting is bedoeld om producten duur te maken,
zodat mensen ze minder makkelijk kopen. Autorijden is slecht voor
het milieu en sigaretten en alcohol zijn ongezond. Zo haalt de over-
heid niet alleen geld binnen, maar probeert tegelijkertijd mensen en
het milieu beter te maken.

ERFBELASTING

krijg je een erfenis? Dan moetje wel even afrekenen met de belas-
tingdienst. Die wil ook een stukje. Hoeveel de belastingdienst ophaalt
is afhankelijk van de familieband. Bij een erfenis van je ouders mag je
meer zelf houden dan wanneer het om een verre oudtante.gaat.

WEGENBELASTING

Iedereen die een auto heeft, betaalt wegenbelasting. De over-heid gebruikt die belasting om wegen netjes te houden. Dat is wel zoeerlijk, want als je geen auto hebt, hoefje dus ook niet mee te betalenaan snelwegen.

MILIEUBELASTING

Milieubelasting betaal je over alles wat niet goed is voorket milieu, zoals energie, afval en belasting op water. Diebelasting is ervoor bedoeld dat mensen zuinig omgaan met het milieuen minder rotzooi weggooien, niet te lang douchen en de kraan nietzomaar laten stromen. Het is een soort boete.



* BELASTING VROEGER

Belasting bestaat al keel lang. In het begin was dat nog niet in
de vorm van geld, maar bijvoorbeeld vee en graan. In de tijd van het
Romeinse Rijk waren de Romeinen in een heel groot gebied van de
wereld de baas. Inwoners van veroverde landen moesten betalen om
hun eigen grond te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor hun boer-
derij. Met het geld dat de Romeinen ophaalden, bouwden ze forten
en legden ze wegen aan waar ze makkelijk met de legers overheen
konden trekken.

Later in de middeleeuwen had je graven. Zij lieten de arbeiders op

hun terrein belasting betalen. De koning klopte weer bij de graven aan

voor geld. Zodra er steden ontstonden, hief het stadsbestuur belas-

ting onder inwoners. Ook werden voor het eerst accijnzen geheven op

graan en zout. Mensen kochten die spullen, want die hadden ze nodig.

Het gemeentebestuur kreeg dan geld binnen. Ook moest je gaan

betalen voor het gebruik van bruggen of een plekje op de markt. Het

opgehaalde geld werd gebruikt om steden veiliger te maken, bijvoor-

beeld door stadsmuren te bouwen.

Soms kwam de bevolking in opstand tegen die belastingen. Vroeger

moesten arme mensen die nauwelijks eten hadden ook nog veel

geld of graan afstaan aan rijke landheren en koningen, die er zelf een

luxueus leven op na hielden.

Belasting is dus iets van alle tijden. Wat in die duizenden jaren nooit

is veranderd: mensen hebben een verschrikkelijke hekel aan het beta-

len van belasting al vanaf het moment dat het was uitgevonden.



* GEKKE BELASTING

GELD STINKT NIEî

De Romeinse keizer Vespasianus voerde rond 69 Christus

wel een. Keel bijzondere belasting irv. belasting op urine. In die

tijd vingen mensen hun plas op om hun huis mee schoon te maken en

de was mee te doen. Alle plas in openbare toiletten werd verzameld

en verkocht aan wasserijen. Lekker fris! De plashandelaren moesten

wel een deel van de opbrengst afstaan aan de keizer.
De bekende uitdrukking 'geld stinkt niet' komt van deze belasting:

De zoon van de keizer' vond de plasbelasting namelijk een beetje vies.
De keizer drukte hem een geldstuk onder zijn neus. 'Vind je dit stin-
ken?' vroeg hij. 'Nee,' antwoordde de zoon. 'Zie wel, het maakt niet uit
waar geld vandaan de keizer.



BAARDEN

Nadat de Russische tsaar Peter de Grote op reis was geweest
in Europa, wilde kij Rusland moderniseren. Iedereen moest de
Fransetaal leren spreken. Peter vond ook dat Russische mannen zich

best eens wat netter konden kleden, net als de Europeanen. Het dta-

gen van een woeste baard hoorde niet bij de chique look die hij had

bedacht. Hij vond dat ze hun maar eens moesten afscheren,

Wie de baard wilde houden, moest ervoor gaan betalen. Zo hoopte de

keizer op een goed geschoren volkje.

DÉ PRUIKËNTIJD

Begin 19e eeuw liepen rijke mensen met een grote,

witte pruik op hoofd. Die pruiken werden elke dag opnieuw

wit gepoederd. Bingo, dacht de overheid, en die besloot belasting op

het witte poeder te heffen. Pruikdragers moesten een bewijs kunnen

laten zien dat ze de belasting op hun mooie haardos hadden betaald.



BELASTING op RAMEN EN DEUREN

Hoe meer ramen en deuren je in een huis had, hoe rijker

je was, vond men in de 19e eeuw. Rijke stinkerds lieten heel veel

ramen in huizen zetten om te laten zien dat ze veel geld hadden. Door

de ramen en deuren te tellen, kon je namelijk zien hoe groot een huis

was. Maar hoe meer ramen je had, hoe meer belasting je moest beta-

len. Steeds meer mensen gingen hun ramen dichtmetselen om maar

minder belasting te hoeven betalen. Ook nieuwe huizen kregen zo min

mogelijk ramen. Aan het eind van de 19 e eeuw werd deze belasting
afgeschaft. Het was te ongezond, al die huizen zonder raam.


