
minis t erie y an F i nanciën
Directoraat-Generaal Belastingdienst

Stichting SteunJeClub.nl
t.a.v. de heer G.J. Bitt ink
Burg. Korthals Alteslaan 9
7475D4 MARKELO

Uw brief (Kenmerk)

14 oktober 2002
g MEr 100tr
Onderwero

Het verenig ingsleven en vrijwilligerswerk.

Postbus zozor
z5oo EE Den Haag

Ons kenmerk

DGB 2002-05856

Bezoekadres
KoÍte Voorhout 7,DefiHa g

Inlichtingen
mr. J.C. Streng
T 070 342 8730
F 070 3427972
E j.c.streng@minfin.nl

Geachte heer Bittink,

In uw bovengenoemde brief vraagt u opnieuw aandacht voor uw voorstel om een
wettelijke regeling te treffen, waardoor werknemers jaarlijks de brutowaarde van
een verlofdag over kunnen maken naar een vrijwilligersorganisatie naar eigen
keuze. Door de benodigde interdepartementale afstemming met mijn ambts-
genoten van SZW en VWS is de beantwoording van uw brief helaas vertraagd.
Er is uitgebreid bezien of het toch niet mogelijk was verder te komen dan
hetgeen is verwoord in de brief van 23 januari 2002 aan de vaste commissie voor
Financiën en in de brief aan u van 20 juni 2002.
Hoewel wij veel waardering hebben voor de wijze waarop u probeert het
verenigingsleven te stimuleren, blijven we van oordeel dat onvoldoende
argumenten aanwezig zijn om - gelet op de vele daaraan verbonden
consequenties - het wettelijke kader te wijzigen ten gunste van de bepleite
handelwijze.

Zoals mijn ambtsvoorganger in zijn brief van 23januari 2002 heeft meegedeeld,
bestaan er naar onze mening al adequate voozieningen ter stimulering van het
vrijwilligerswerk. Daarbij gaat het vooral om gerichte ondersteuning op lokaal
niveau op basis van regelgeving van VWS en om belastingaftrek voor periodieke
giften. Deze mogelijkheden zijn ook aan de orde gekomen in de brief die mijn
ambtsvoorganger u op 20 juni 2002 heeft toegestuurd.

Opnieuw is gebleken dat het initiëren van de door u voorgestelde wettelijke
regeling niet past binnen het huidige fiscale beleid. Zoals ook al is aangekondigd
bij de indiening van het Belastingplan 2003 is het uitgangspunt voor het fiscale
beleid een scherpere prioriteitstelling en een efficiëntere en effectievere werking
van het fiscale stelsel. Daarnaast streeft de overheid naar deregulering en
administratieve lastenverlichting voor werkgevers.
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Hoogachtend,

/tu
De staatssecretaris van
Steven R.A. van Eijck

Ten overvloede merk ik nog op dat ook het huidige budgettaire kader geen
ruimte biedt om uw voorstel in te willigen. De met uw voorstel beoogde opbrengst
van € 55 miljoen per jaar zou leiden tot een aanzienlijke verlaging van de
versch u ld igde loon belasti ng en prem ies vol ks- en werknemersvezekerin gen.

Hoewel mijn ambtsgenoten van SZW en VWS met mij het vrijwilligerswerk een
warm hart toedragen, is het gelet op het voorgaande niet mogelijk om uw
vezoek in te willigen.

lk vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Financiën,
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