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Het verenigingsleven en vrijwilligerswerk.

Geachte heer Bittink.

ln bovengenoemde brief vraagt u nogmaals aandacht voor uw initiatief om extra
Íinanciële middelen te verwerven ten behoeve van het verenigingsleven en het
vrijwilligerswerk. Daarbij gaat u nader in op de brief van 23 januari 2002 aan de
Vaste Commissie voor Financiên uit de Tweede Kamer waarin ik, medenamens
de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, heb meegedeeld dat onvoldoende argumenten aan-
wezig zijn om het wettelijk kader te wijzigen ten gunste van de door u bepleite
handelwijze. Over dit onderwerp merk ik nog het volgende op.

Allereerst merk ik op dat in de brieÍ aan de vaste commissie geen aandacht is
besteed aan de variant HelpJeOlub.nl omdat daaraan, zoals u zell al in uw brieÍ
meedeelt, geen Íiscale consequenties zijn verbonden. Bij deze variant gaat het er

\_ immers om dat men ervoor kan kiezen een ATV-dag of een verloÍdag actief te
' zijn bij een vereniging of instelling,naar eigen keuze. Dat is inderdaad niet van

belang voor de belasting- en premieheffing.

ln de brieÍ aan de Vaste Commissie voor Financiën is vermeld waarom niet is
tegemoetgekomen aan uw verzoek om het wettelijk kader zodanig te wijzigen dat
werknemers de brutowaarde van een verloÍdag zouden kunnen overmaken naar
een gekozen organisatie. In uw brief van 7 maartjl. benadrukt u dat de financiële
positie van verenigingen en instellingen versterkt dient te worden. lk ben echter
van mening dat die doelstelling, hoezeer wellicht ook gewenst, niet via algemeen
werkende fiscale maatregelen dient te worden nagestreeÍd. Het verdient de
voorkeur dat vrijwilligersorganisaties worden ondersteund via maatregelen die
specifiek zijn toegesneden op het,te bereiken resultaat. Een goed voorbeeld
daarvan is de (ook in de brief aan de vaste commissie genoemde) maatregelvan
de staatssecretaris van VWS. Met die maatregel is op lokaal niveau een gerichte
ondersteuning mogelijk van vrijwilligers en van organisaties die een beroep doen
op de inzet van vrijwilligers. Het lokale vrijwilligerswerk kan hierdoor systematisch
en langdurig worden ondersteund.
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In de brief aan de Vaste Commissie voor Financiën is ook gewezen op de al
bestaande mogelijkheid om verenigingen en instellingen uit het bruto-inkomen te
ondersteunen. In de Wet inkomstenbelasting 2001 is een aftrekmogelijkheid
opgenomen voor periodieke giften aan bepaalde, in Nederland gevestigde
verenigingen en instellingen. Daarbij gelden geen drempels, zodat schenkingen
ter waarde van een (verlof)dag geheel in aftrek kunnen worden gebracht. Dat
men daarbij moet kiezen voor een periodieke uitkering zal, mede gelet op de
hiermee gemoeide bedragen, geen belemmering hoeven op te leveren. Voor die
schenkingen is bovendien geen schenkingsrecht verschuldigd als het verkregene
in 2002 een bedrag van € 2399 niet te boven gaat. Op deze wiize is het voor elke
belastingplichtige mogelijk om op grond van de bestaande regelgeving een deel
van het (bruto)inkomen zonder beperkingen af te staan aan een vereniging oÍ
instelling naar eigen keuze.
Indien u over deze mogelijkheid nader van gedachten wilt wisselen met een van
mijn medewerkers kunt u contact opnemen via het telefoonnummer dat boven
deze brief is vermeld.

lk vertrouw er op u hiermee van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN
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