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G.J. Bittink
Burgemeester Korthals Alteslaan 9
7475 DA MARKELO

Onderwerp
Ondersteuning verenigingsleven/vrijwill igerswerk.

Geachte heer Bittink,

Met belangstelling heb ik uw brieÍ van 29 juli 1999 gelezen. In de brieÍ doet u een voorstel dat er

kort gezegd op neerkomt dat werknemers een dag, ten laste van een dag arbeidsduurverkorting,

w'ei'keii bij huii rnierkgever ten batt van een vereniging of vrijwilligerscrEanisaiie naai' keuze. De

werkgever draagt het (bruto) dagloon af aan een vereniging of vrijwill igersorganisatie die door de

werknemer is gekozen.

U stelt voor dat de overheid een dergelijk initiatief ondersteunt door het loon dat wordt afgedragen

aan de verenigingen of vrijwill igersorganisaties niet te belasten.

Hoewel uw voorstel mij sympathiek voorkomt kan ik niet aan uw verzoek voldoen. Als een

werknemer besluit dat het loon aan een derde moet worden uitbetaald is het toch bij hem belast. In

gevalvan het afstand doen van (een recht op) loon is de werknemer in fiscale zin nog steeds de

genieter van dat loon, indien de werknemer de tegenwaarde van dat loon in verband met die

afstand uitbetaalt aan een door de werknemer aangewezen persoon. Dit geldt niet alleen bij het

inleveren van een dag arbeidsduurverkorting, maar bijvoorbeeld ook bij het afstaan van een deel

van het maandsalaris, van overwerkloon oÍ van een deel van de eindejaarsuitkering.

In de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (hierna:Wet lB 196a) is geregeld in welke gevallen giften

aftrekbaar zijn. Het afstand doen van loon kan als een aftrekbare gift worden aangemerkt als.dat

gebeurt ten behoeve van een instelling als bedoeld in artikel 47, eerste lid Wet lB 1964, Deze
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wettelijke regeling biedt naar mijn mening voldoende ondersteuning in gevallen waarin loon wordt

afgestaan. Een ruimere wettelijke regeling, waarbij het loon dat wordt afgedragen in zijn geheel niet

wordt belast, is mijn inziens dan ook niet nodig.

lk vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN.

namens deze,

HETlHOOFD VAN DE AFDELTNG LOONBELASTTNG,:
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