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Geachte heer Bittink,

Uw bovenvermelde brief heb ik met belangstelling gelezen. ln uw brief herhaalt u
eerdere verzoeken om een fiscale regeling te treffen voor het onbelast
"verzilveren" van een verlofdag ten bate van een vereniging of goed doel.
Hierover merk ik het volgende op.

Zoals u in uw brief vermeldt heeft de toenmalige staatssecretaris, de heer Wijn,
over dit ondenrverp in 2005 kamervragen beantwoord. Hij heeft daaóij onder
meer het volgende gezegd:

"6. Een werknemer genietfiscaalrechtelijk nog sfeeds zijn loon indien hij afziet
van veríoftijd en de werkgever daaftegenover een bedrag overmaakt naar een
goed doel (of naar een andere begunstigde). ln deze situatie zal de loonheffing
op de gebruikelijke wijze moeten plaatsvinden. Deze handelwijze rs ook gevolgd
in het kader van de Nationale Hulpactie voor Azië. De Minister van Financiën
heeft daarbij de toezegging gedaan om de hiermee gepaard gaande belasting-
en premieopbrengst te doneren aan de Samenwerkende HulporganrsaÍrbs
(besluit van 7 januarí 2005, nr. DGB2005/92M). ln dit besluit is tevens een
eindheffingsmogelijkheid geboden. Die uitzondering is getroffen ter voorkoming
van hoge administratieve lasten in deze zeer bijzondere situatie.
7. Zoals mijn ambtsvoorgangers naar aanleiding van hun eerdere afwegingen
hebben meegedeeld aan de stichting en aan de vaste commissie voor Financiën
zijn er onvoldoende argumenten aanwezig om het wettelijke kader te wijzigen ten
gunste van de bepleite handelwijze. De giftenaftrek in de Wet inkomstenbelasting
2001 biedt voor alle belastingplichtigen een fiscale begeleiding van schenkingen
aan goede doelen. Een voor werknemers geldende extra faciliteit ten gunste van
het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk is niet in overeenstemming met een
efficiënte en effectieve werking van het fiscale sÍe/se/."

Naar mijn oordeel is het voorgaande nog steeds actueel. lk vind in uw brief
daarom geen aanleiding om toch een regeling te treffen die afwijkt van de huidige
wettelijke regeling.

lk vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geantwoord.
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Hoogachtend,
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