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Geachte heer Bittink,

Bijgaand doe ik u toekomen een afschrift van de reactie van de staatssecretaris van
Financiën op uw brief van 17 september 2001.

De vaste commissie voor Financiën heeft in deze brief geen aanleiding gezien nog
verdere stappen te ondernemen.

Hoogachtend,

de griffier van de vaste Commissie
voor Financiën

TWEBDE KAMER, postbus 20018, 2500 EA DEN HAAG, Plein 2
Commissie Financiën, tel.: 070-3182038, fax.: 070-3183439



Directoraat-generaal Belastingdienst

Aan de vaste Commissie voor Financièn

van de Tweede Kamer

Postbus 20018
25OO EA DEN HAAG

Uw bn€f (KenmerK)

5 oktober 2001

Postbus zo201

z5oo tt  Den Haag

ss- , .G"íu€:S.7.xíond . .r
! Ï

l-,..- .,..*.^..: i..--,.:" , ,--*-r'*!

ministerie Y d,n F i nanciën

2 3 JAN,2A02
OnderwerP

Brief van de Stichting SteunJeClub'nl te Markelo over een voorgenomen

project ten bate van het verenigingslevqn en het vrijwilligersweÍK'

Ons kenmeíl(

DGB 2001-00402

2 5 JAil 70A7

ZiE í tuot  -  197

r /w9ot  -  tLqt(

In l icht ingen
r 070 342 8000

F O7A 3427972

Geachte Commissie'

ln haar brief van 17 september 2001 heefi de stichting steunJeclub nl te Markelc

(hierna ook: de stichting) aandacht.g"u""g+ voot 1131^'1Ï':l':t 
ter stimulering

van het verenigings,"urï o" stichting neefi als doel 'het (doen) genereren van

(financiële) middelen àn bate van het u"'tnigingtl"Y.:-i l1t 
vriiwillieerswerk''

De stichting wit oit ooe] oeie'f"n door het o'i'n-i""n Y:l:t,l,S*unJeClubDag'
dit is ,een nader te bepalen vaste dag in Ëet jaar waarop.leden en sympathi'

santen van het verenigingsleven en het vfllwilligárswgrl worden gestimuleerd om

de (geld)warrO. u.n Ë.n-verlofdag OescfrífUaàr te stellen aan een vereniging of

unitl,j'lgJt*rganisatie naar eigen keuze''

oo de sreunJecrub;;;J;; de werknemers gewoon bij hun eisen werkgever

aan de slag gaan. rr"liárrr.e verdiende loon iou echter moeten worden over-

gemaakt naar de ,.rrï.r*.n vrtjwittigersorg-"ni.atie D? ïi"flig 
steunJeclub'nt

oaat ervan uit dat oeïaarOe van een uttioïJtJ forfaitair kan worden bepaald op

É t tg,a' U 2S0). p, .iËÀting streeft.t.t.t ti iinntn vijf iaar een opbrengst te

behalen van€'56'ti2'527 ('5 miljoen gulden)'

Voordeui tvoer ingvanhaarprojectstreeftdest icht ingnaareengunst igebehan.
deiing bij de heffináï". Ér.oálasting, prt.it. volkévezekeringen en'premres

werknemersutz'*Ë'inlen' Zij O't't -O-t31*'u*i 
t"n wetteliik kader waardoor

werknemers o. u,utoó,rde van 
",n 

u,rtoto,g over kunnen |aten maken naar

de gekozen intturriïJ"rur"oe nam11;-0" 'i"àiJttcretaris van Volksgezondheid'

Welzijn en Sport 
"iï. 

staatssecretaris van óoc iale Za.en en Werkgelegenheid

merkikoverhet ' ; ;J; ; ;projectu*Jtst icht inghetvolsendeop'

Onder de bestaande regelgeving f?n-:tn 
werknemer de brutowaarde van een

vertofdag niet zorld-er oïr-rting- .n ,pirtitÀeffing 
laten overmaken naar een

ander, Artikeï 1;ï;.-J;Wei op O. i"t.n.ltst-ing rgOa en artikel 5 van oe

Bezoehqdrcs
1(orte Vcorhou! 7' Den Haag

ruummer:fi'uoy- UE
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coórdinatiewet sociale Vezekering bepalen wanneef loon genoten is' Als een

werknemer door een lcn"nring bischikt over ziin recht op loon voordat hij het

overeenkomstig cte genoemde artikelen hleit gánoten, dan komt weliswaar de

vordering tot de o"Jri.g ;r. het toon to" 
"an- 

de begunstigde maar het is de

schenker, die het loon glniet op het in oe-genoemde àrtit<eten bepaalde tijdstip'

Er blijft dus sprat<e uri-ooot. de werxnerier genoten loon nu de werknemer

persoonlijk arbeid venicht en een oestemming aanwijst voor het daarmee

verdiende loon. De ;;;k;Jtt moet oaaio* ó ot gebruikelijke wijze loon-

belasting en Premies inhouden'

Geletopdebestaanderege|gevingp|e i tdest icht ingVoor 'eenwet te | i jkkaderom
de voorgeno.rn j-r"rliirr! .,Ë0.' pïJxtrscn slzie..ó ",ry:l?wijze 

uit te kunnen

werken,. Daarvoorzorl a"n inbreuk moete-n worden gemaakt op het bestaanoe

toonbegrip f oewef ïti u."i *r.rO"ring háO voor de wijze waaroP de stichting

probeert het verenisi;;Ët;;;::::iï,* 
o"n ix u'n óï!-":' dat onvordoende

argumenten aanweziiziin om het 
Y:i:Í- 

[al"r t" wijzigen ten sunste'ian de

bepleite handelwijze'Ëáá*oo' zíjn de votgenoe overuegingen van belang

Het doel van de stichting is het bijeenb.rengen van finatciële.middelen ten bate

van het verentgtngsleven en, n:l 
ïly'*'n;rswerk' 

De vooroesielde jaarliji<se

steunJecrubDag ió evenwer router se,iJ;iïï":; ;""t'jpit" de rinanciêle

positie van verenigingen stichtingen "n 
itni"'tl ?19-t:]t::i:= 

waar vriiwilligers

werkzaam ziin' Heiuiilwittigerswt'r-111'àJtnig 
zal oool fe 

voorgestelde maat-

re s er n i et wo rde n 9l,i-, r i"l :yi :' ï:ï :'; |! : :lll :Ïï1" #ilïi, 9- ::
ii*"ru;'*ï;li" i'."ï:iiïi; ;; veren is ins',zou h et im m ers wel

eenseennatuurrilreïr.Ërrnnrnrirn'iri i l i ir ' lo"li::tl l,zatziinomvooÍzlJn
vereniging vriiwirriàlr=lJ"i[ t" verrichten. De werknemer zal bi1 zijn vereniging'

onder verwii''nn 'l'ï' ''rt àt'ot"irt :i:"Ë ""i0"' 
s:'I"]t: kunnen zijn om ntet

(|anger) deelte.,#;:;;. uiil*iri ig.,:;tiviteiten-tti jzou van mening kunnen

zijn dat hii zijn =t"tïjt '' neettlilgfr;Je; ;t d?t d:-11d"Jen (die seen verloÏ-

lr g i ;u o L n *q trii l,nt r:J r Jiï Í: ** i;1=: : ;'' n "' * ":: ::
J.-nos welbeschikbi:]1:tï j]'j,"::ffi;;ft ván oe financiëre positie val de

lk ben daarom van oordeel dat de t:i:'ïIïi:# 
d*; ;" sevraasde wijzisins

vrijwilligerso,s.n';tËt nitl oitnt plaats te vinden ooot o?ot]p 
ï"Ï*" 

"'É" 
n"i

van de '"gurg"ui-ni' nl' ryt "11:.Y::r".oïJffilr'"5nï:""
i&are vrilwrttiserswerk met insans t"':':_::"::.":"n 

van oordeer dar het

Af s e z i e n v a n h et v o o rs aa n d e b:il f: ï:ffiït"''.ï'i.ïJ ï: Jffi 'ï *'13111 ;

::,f,1':f ;::lï:IiJ.:ïïi"T:'iït',',?Ji:aiï::ly'lf ËË:::+ïÏo,i.,o, it*1 ';-' ï11ffi : jlrutJ,ï':'1,Ï:$'ït ïï ; ;dá re v o rm e n v a n

ij[í;*':o;;! ilË ; ; *. n n "'i 
"' n o'á''' " "'' " -d-1'oï"a]i'ff'ïï.':, _'l

::lï;ïí,iiïJi'ïJïï'ï:1".,:$J;:i:::,['^''':ï.:":i$;j"r'oon(ook
::ïï"ïii::;,*xn'*i4?ï'.i:; 3ïfi ï'iÍÏïtl#lul";l
reguliere 

"lt'Ë*irLn 
tnzetten orn een deel daarvan brutc

laten overmaxen' ,,-^-,linq voor de SteunJeOlubDag bij we]ll:lers

Daarnaast 'at-tán wettelijke'tliï:]'oÉats daarvan) oi1 anOere lelegenheden'te

de rcep oo"n iJntten ook'(of 'l.t;,'";,"["trins ot"J'i 
Hiï'ïïf.""i:i:wt'Oen vrijgesteld van belastinn- t",í*t'in-'"ttringtlll 

vastfeggen van een en
aan nationale' resionale ï t'iïït'.;n' H"t afdóende
loon aan een bePaald doel willen 

'e

ander zaltot i'iJJ'i'rrtlde regelgeving lerden' '



\_

Naast de te verwacnren precedentwerking is de gevraagde maatregel bovendien

kwetsbaar omdat de SteunJeQlubDag alleen betrekking heeft op werknemers'

Zonder twijfel zullen andere belastingplichtigen echter ook wel op deze wijze een

deel van hun inkomen zonder belasting'en premiehetf ing wil len afstaan aan hun

vereniging. De invoering Van de vrijstelling voor werknemers zal bij ondernemers'

resultaatgenieters en plnsioengerechtigden leiden tot de wens om een gelijke

behandeling. Deze purron.n kunnen echter geen verlofdag inleveren, zodat zij

zul len pleiten om de vri jstel l ing toe te passen op een ander bestanddeel van hun

inkomen, Het bereik u.n O. ràgeling zal dan ook veel ruimer kunnen worden dan

de stichting op dit moment voor ogen heeft

tn dit kader merk ik op dat voor iedere belastingplichtige gelilke mogelijkheden

aanwezig ziln om uitgaven in de vorm van periodieke gitten in aftrek te brengen

bij de berek.n,ng u.n het inkomen uit werk en woning' Aan het eind van mijn

Oiiet ga ik nader op in deze bestaande mogelijkheid'

De gevraagde regeling zal ook leiden tot een verhoging van de uitvoeringslasten'

lndien voor de uetasiing- en premiehetfing vrijstelling wordt verleend voor de

jaarlijkse SteunJeqlubDág, zat controle.moeten worden uitgeoefend op de toe-

prr.lng van de vrrjstellinidoor de betrokken werkgevers en op de wijze waarop

O" vri;riitfig"rsorganisati"-t ntt ontvangen bedrag hebben besteed Dat heeft voor

deBe|ast ingdtenstenvoordeUi tvoer ingsorganeninzakesocia lezekerheidext ra
werkdruk tot gevolg, ook voor werkgevers en vrijwilligersorganisaties zullen deze

ondezoeken extra inspanning vergen, terwijl bovendien financiële gevolgen run-

nen optreden als de nttiXg.uát dJregeling niet correct heeft.toegepast oÍ als de

vrijwilligersorganisatie het-ontvangen loon niet heeft besteed in overeenstemmtng

met de doelstel l ing van de regeling'

lk noem in het kort nog een aantal andere argumenten tegen de invoering van de

gevraagde vrjjstelling.
Omwil le van de eenvoud gaat de stichting in haàr voorstel uit  van een vo6r iedere

werknemer geldeno foríaiïair dagloon. Dat is voor de betrokkenen inderdaad veel

eenvoud ige roanwanneerz i j - he twerke l i j kedag loon j l . " . "n ' ' , k i ngzouden
moetennemen.Hetovermakenvaneen( for fa i ta i r )gemidde|ddagloonza|echter
niet in iedere situatie tot een goede uitkomst leiden. Bij een maandloon dat niet

afhankelijk is van ne1 aantaf gËwerkte dagen, zal de werknemer nog wel kunnen

instemmen met de oÀt.xi'ng van het ódtit'i" dagloon naar zijn vrijwilligers-

organisatie. In de situatie dat het maandlóon wel afhànï<eliik is van het aantal in

dedesbetref fendemaandgewerktedagen,za|dewerknemerdieeenhogerdag-
toon verdient dan het forfaitaire dagloon nei meeroere naar alle waarschiinlijkheid

evenwel toch zelf willen genieten'

De gevraago. '..iràài is bovendien. vatbaar voor oneigenlijk gebruik' In plaats

van een contributieverhoging (of zetfs in pá"tr van de g?h:le._contributie) zouden

verenigingen immers re1 Oè teOen funriei afspret<en-dat de leden zullen deel-

nemen aan de ,..nUË;;;*,-H;f is niei gewenst dat dit soort vraagstukken in

de uitvoeringsprakt|k aan de orde moeten worden gesteld'

Andere aspecten ilï'i ïl;;;ts9.t maatreselen^:::-:t'tnn kurlnen ztln'

betretfen ono".. ,nlJ,' i3 r"glfijXe áffecten op de pensioenpremies en op de

inkomensafhankeli jke regellngen'

Zoalsu i thetVoorgaandebl i jk t 'd ientdeVersterk ingvandef inancië leposi t ievan
de vrijwilligersorganÈati"s niet plaats te vinoen door de gevraagde wijziging van

de regelgeving' eouánlien wordt ntt u'irwi[iótryt1itr ali 
-zodanig 

al op andere

wijze onder*t"unOlji'.ï Oiiet van Ze ;ei àOOt' neett de staatssecretaris van

Volksgezononeio, WeÈun en sport de Tweede Kamer op de hoogte gebracht

t Brieí urn 29 mei 2001 ' vergaderjaar 2000'2001 ' 27 400 XVI' nr' 84



van de manier waarop het lokale vrijwilligerswerk met ingang van 2001 een

financièle extra impuls kri jgt. Die impuls is gericht op de versterking van de

ondêrsteuntng aan vri jwi l l igers en aan organisaties die een beroep doen op de

inzet van vrijwilligers. ln de genoemde brief is uiteengezet op welke wijze jaarlijks

€ 22.689.010 (50 mil joen gulden) extra beschikbaar kan komen voor vrl jwi l l igers-

werk. Met de beschikbaar gestelde middelen krijgt het vrijwilligerswerk op lokaal

niveau een forse impuls, die moet leiden tot een systematische en langdurige

ondersteuning van vri jwi l l igers(organisaties)'

Voor de volledigheid merk ik tot slot nog op dat een vereniging naar eigen keuze

in beginset al uit  het bruto.inkomen kan worden ondersteund op grond van de

regeti-ng van de aftrekbare giften in de wet inkomstenbelasting 2001 ledere

beiastingptichtige kan name-lijk aftrek krijgen voor periodieke giften aan in

Nederla-nd gevástigde verenigingen. Hierbij geldt de voorwaarde dat het gaat om

niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen (of om daarvan vrijgestelde)

verenigingen met vol ledige rechtsbevoegdheid die ten minste 25 leden hebben'

Oe geáurende vijf laar oilanger te verrichten uitkeringen moeten worden vastge-

tegd in een notariëte akte. eifOeze giftenregeling gelden geen drempels en er ziin

evenmin beperkingen gesteld aan de maximaal aftrekbare bedragen' op deze

w i j ze i she tvoo re l reb -e |as t i ngp | i ch t i gemoge | i j komopgrondvandebes taande
rege|gevingeendee|vanhet(bruto) inkomenzonderbeperk ingenaf testaanaan
de vereniging naar keuze.

Al met al heeft de door de stichting steunJeclub.nl gevraagde maatregel te veet

nadelen en uiwoerrn-g-s.o.pii..ti"t. Het is spiitig dit te moeten constateren' juist

omdat het initiatief .o"ry.prtniek oogt. lk hooó dat deze constatering de initiatief-

nemers nret ontmoeáigi riàr' te blijven inzetten voor het vrijwilligerswerk'

Hoogachteno,


