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Ministerie van Financiën                  

Minister van Financiën   

Ir. J.R.V.A Dijsselbloem 

Postbus 20201  

2500 EE DEN HAAG 

 

 

 

Diepenheim, 16 september 2014      

 

 

Betreft    SteunJeClub.nl- brieven van 15 april 2013  en 17 september 2013 

Bijlage e-mail uitwisseling met de Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp  

i.a.a. via e-mail: de heer Tjeerd van Dekken    

              

  

 

 

Zeer geachte heer Dijsselbloem, 

 

 

 

Tot op heden heb ik helaas geen reactie mogen ontvangen op mijn brieven van 15 april en 17 

september 2013.  

 

Nadat ik eerder al PvdA fractievoorzitter Diederik Samsom persoonlijk informeerde over het 

SteunJeClub-idee en nadien hierover contact had met PvdA 2e Kamerlid Tjeerd van Dekken, was 

het bezoek van het voltallige kabinet aan Diepenheim (landgoed Nijenhuis) op 19 augustus 

jongstleden aanleiding om mijn plaatsgenoot Henk Kamp, minister van Economische Zaken, via 

een e-mail berichtje de vraag voor te leggen om het idee ‘belastingvrij verzilveren verlofdagen’ zo 

mogelijk een moment bespreekbaar te maken. 

Ik verwijs u graag naar de bijgevoegde, recent ontvangen, reactie van de heer Kamp en mijn 

toelichting. 

 

Citaat uit de brief van 15 april 2013:  

 

“ Wij doen thans een oproep aan alle fiscaal-juridisch onderlegde politici & ambtenaren om samen 

met ons de brug te slaan tussen de fiscale faciliteit ‘steunstichting SBBI’ en het SteunJeClub.-idee 

met als doel het belastingvrij verzilveren van verlofdagen als perspectiefvolle inkomstenbron te 

realiseren ten bate van het verenigingsleven en goede doelen organisaties.” 

 

Citaat uit mijn brief van 17 september 2013 

 

“ Vandaag, Prinsjesdag 2013,  spreken wij de hoop en het vertrouwen uit dat bij uw Ministerie  

onderzoek plaats vindt naar de mogelijkheden om een brug te slaan tussen de fiscale faciliteit 

‘steunstichting’ uit de Geeftwet en ons ‘SteunJeClub-idee’, het belastingvrij verzilveren van 

verlofdagen ten bate van het verenigingsleven en goede doelen organisaties.” 

 

Mijn vragen aan u: 

 

1. Ziet u mogelijkheden de fiscale faciliteit ‘steunstichting SBBI’ te koppelen aan het 

SteunJeClub-idee (mijn brief van 15 april 2013) 

2. Naar aanleiding van de reactie van minister Kamp, onder verwijzing naar het gestelde in 

de Kamerstukken 33006 nr. 18 en 33402 nr. 7, ten aanzien van vervallen verlofdagen: is 

het gestelde in de Kamerstukken ook van toepassing voor verenigingen/stichtingen met 

een SBBI status?  
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Wat blijft is mijn opvatting dat de door SteunJeClub bepleite fiscale vrijstelling zal bijdragen aan de 

realisatie van kabinetsdoelen en ook voor de Staatskas financieel aantrekkelijk is.  

Als 1.5 miljoen mensen een verlofdag inleveren (een dag extra werken: 30% van de 

beroepsbevolking is daartoe bereid), dan spekt dat de clubkas en (indirect) de Staatskas, draagt bij 

aan het Bruto Nationaal Product en is daarmee van sociaal maatschappelijke en economische 

betekenis. 

 

Uw reactie zie ik graag tegemoet, hopelijk vanuit een oplossingsgerichte oriëntatie, waarbij de 

charme van eenvoud en effect een belangrijk uitgangspunt zijn.  

 

Als u geen aanknopingspunten ziet of kiest voor herhaling van eerder gewisselde 

opvattingen/argumenten, dan verzoek ik u mij dat ook duidelijk te maken. In dat geval zal ik het 

SteunJeClub correspondentiedossier met Financiën via een slotverklaring afsluiten. 

 

 

 

Hoogachtend,  

met een groet vanuit ‘de Heerlijckheid Diepenheim’ 
                                        stedeke van kunst en cultuur 
 

 

 

 

Geert Jan Bittink  

Initiatiefnemer/voorzitter stichting SteunJeClub.nl 

www.steunjeclub.nl 

info@steunjeclub.nl 

06 2219 6414 
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BIJLAGE – e-mail uitwisseling met Minister  Economische Zaken, dhr. H.G.J. Kamp 

Van: info@steunjeclub.nl 

Verzonden: maandag 8 september 2014 17:42 

Aan: Minister [mailto:Minister@minez.nl] 

Onderwerp: reactie / bijeenkomst 19 aug. in Diepenheim 

 

Geachte heer Kamp, 

Mijn reactie hierna is niet bedoeld om meer tijdsbeslag van u te vragen, maar meer als een 

toelichting mijnerzijds. 

Hartelijk dank voor uw uitgebreide reactie op mijn e-mail berichtje van 18 aug. Uw kanttekening 

inzake ‘vervallen vakantiedagen’ biedt wellicht mogelijkheden, al geldt dat dan kennelijk alleen voor 

zgn. ANBI instellingen en niet voor sportverenigingen.   

Van harte hoopte ik in achterliggende jaren  op een politieke beschouwing vanuit de oriëntatie op 

het maatschappelijk en economisch perspectief bij de gevraagde fiscale vrijstelling. Een fiscaal 

instrument,  te koppelen aan kwalitatieve en kwantitatieve (kabinets)doelstellingen, gericht op 

beoogde maatschappelijke effecten, met meetbaar resultaat en de mogelijkheid tot bijsturing.   

De huidige regeling periodiek aftrekbare giften brengt sportverenigingen weinig. Dat is mij eerder 

ook door de ambtenaren van Financiën alsmede door enkele notarissen bevestigd. Van de recent 

ingevoerde fiscale faciliteit Steunstichting (Geefwet)  wordt tot op heden (nog) geen gebruik 

gemaakt. In de openbare registers op de website van de Belastingdienst  zijn in 2012 en 2013 slechts 

drie Steunstichtingen SBBI geregistreerd. Of deze stichtingen hun doelstellingen gerealiseerd 

hebben? Mijn twijfel ook of bij voormelde fiscale instrumenten kwalitatieve en kwantitatieve 

doelstellingen geformuleerd zijn?   

Bij de kanttekeningen van Financiën: 

• In feite hebben we aan Financiën gevraagd om een gunst, om af te zien van (extra) 

belastinginkomsten die Financiën anders ook niet ontvangt (omdat mensen dan de verlofdag 

als vrije dag opnemen). De bepleite fiscale vrijstelling zal indirect zelfs leiden tot een extra 

inkomstenbron voor Financiën. Het geld wordt immers door het verenigingsleven in het 

economisch verkeer gebracht.  

• Financiën voert het aspect op van ongelijke behandeling. Jaren geleden hebben we daarop al 

gereageerd  (brief aan Staatssecr Fin drs W Bos van 7 maart 2002, blz. 9 punt 7 ) - destijds 

werd gewezen op de categorie ondernemers, resultaatgenieters en pensioengerechtigden. 

Ondernemers hebben tal van mogelijkheden om via vormen van cash sponsoring en 

sponsoring in natura wat extra te doen voor het verenigingsleven. Pensioengerechtigden 

worden veelal meer aangesproken op daadwerkelijk vrijwilligerswerk voor verenigingen, de 

HelpJeClub-variant, destijds door ons ook genoemd. 
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Gedateerd 15 april 2013 heb ik de Minister van Financiën gevraagd ‘een brug te slaan’ tussen de 

fiscale faciliteit Steunstichting en het SteunJeClub.nl-idee. Mijn  brief is tot op heden niet 

beantwoord. Rond Prinsjesdag zal ik de Minister van Financiën daaraan nog eens herinneren.   

Ik respecteer de opvatting van Financiën, maar naar mijn mening doet Financiën het 

verenigingsleven en (indirect) de Staatskas al jaren tekort door de gevraagde fiscale vrijstelling niet te 

verlenen. Daarom zou ik wensen dat eerder ingenomen standpunten worden heroverwogen, maar 

dan vanuit een brede politieke oriëntatie op het maatschappelijk en economisch perspectief, in 

zekere zin het Ministerie van Financiën overstijgend.   

Wat blijft is dat de Minister van Financiën  de sleutel in handen heeft om het fantastische aanbod van 

de beroepsbevolking (30% van de beroepsbevolking is bereid tot verzilvering van verlofdagen) in de 

toekomst nog eens toegankelijk te maken voor het verenigingsleven en goede doelen organisaties.  

Ik ben u bijzonder erkentelijk dat u het idee ‘belastingvrij verzilveren van verlofdagen’ ter sprake 

hebt willen brengen, 

Met vriendelijke groet, 

Geert Jan Bittink  

Stichting SteunJeClub.nl  - Diepenheim 

info@steunjeclub.nl – 06 2219 6414 

video-filmpje SteunJeClub.nl: http://youtu.be/b69lMfby3uI 

================================================================================== 

 

Van: Minister [mailto:Minister@minez.nl]  

Verzonden: maandag 1 september 2014 15:57 

Aan: info@steunjeclub.nl 
Onderwerp: reactie / bijeenkomst 19 aug. in Diepenheim 
 

Geachte heer Bittink, 

  

Hartelijk dank voor uw mail. Hieruit spreekt veel enthousiasme voor Diepenheim en omgeving. Dit 

enthousiasme deel ik met u. Ook vraagt u in uw mail aandacht voor het belastingvrij verzilveren van 

verlofdagen ten bate van verenigingsleven en goede doelen. Kort gezegd stelt u voor mensen de 

mogelijkheid te bieden af te zien van verlofdagen, en de loonwaarde (bruto) vrij te stellen van 

belastingheffing mits het bedrag wordt geschonken aan een goed doel. De maatregel zou naar uw 

oordeel niet leiden tot een extra belastingderving omdat de vrije dagen anders toch niet opgenomen 

zouden worden. 

  

Naar ik begrepen heb, heeft u uw idee al eerder onder de aandacht gebracht in Den Haag, zowel bij 

departementen als bij verschillende fracties in de Tweede Kamer. De verantwoordelijke 

bewindspersoon, de Staatssecretaris van Financiën, is in verschillende Kamerstukken (zie 

onderstaande passages) ingegaan op dit idee. Hieruit begrijp ik dat het voorstel wel degelijk leidt tot 

een aanzienlijke belastingderving. Als wordt afgezien van vrije dagen wordt de brutowaarde 

uitgekeerd en in beginsel belast. Door vervolgens een aftrekbare gift te doen ontstaat een derving van 

loon- en inkomstenbelasting.  
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Bovendien leidt het voorstel tot ongelijkheid tussen werknemers en andere belastingplichtigen. Het is 

overigens wel denkbaar dat wanneer vakantiedagen vervallen, en op het niveau van de werkgever 

daardoor een financiële meevaller ontstaat, de werkgever een gift kan doen aan een goed doel.  

  

Gelet op de reactie van de Staatssecretaris van Financiën en de belastingderving die uw voorstel 

teweeg zou brengen, zie ik geen mogelijkheid om dit in het kabinet te bespreken. Het maken van 

afspraken met werkgevers over de inzet van meevallers door niet-opgenomen vakantiedagen voor 

goede doelen kan voor u wellicht een goed alternatief zijn. Ik wens u veel succes met uw activiteiten 

voor het verenigingsleven en goede doelen. 

  

Met vriendelijke groet, 

Henk Kamp  
  
  
  

Uit Kamerstukken 33 006 nr. 18: 

 

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of er al nieuws te melden is over de motie Schouten/Omtzigt 

welke ingediend is bij de behandeling van het Belastingplan 2012, waarin de regering wordt verzocht de 

mogelijkheid te onderzoeken hoe vakantiedagen om te zetten zijn in een gift en om de Kamer hierover in het 

voorjaar van 2012 te informeren. Uit de overwegingen bij de motie blijkt dat de motie is ingegeven door het 

besluit van het kabinet om het naar volgende jaren meenemen van niet opgenomen vakantiedagen te beperken 

tot een half jaar. Gelet op de door de indieners van de motie gebruikte overwegingen gaat het om de 

vakantiedagen die ingevolge het per 1 januari 2012 ingevoerde artikel 7:640a van het Burgerlijk Wetboek (BW) 

voortaan nog slechts zes maanden kunnen worden meegenomen naar het volgende jaar. Dat betekent dat de 

motie het oog heeft op de wettelijke vakantiedagen en niet op bijvoorbeeld de bovenwettelijke vakantiedagen of 

op compensatieverlof. In artikel 7:640 van het BW is echter vastgelegd dat een werknemer geen afstand tegen 

vergoeding kan doen van zijn wettelijke vakantiedagen. En het omzetten van deze dagen in een gift zoals bedoeld 

in de motie zal zonder meer onder de reikwijdte van deze verbodsbepaling in het BW vallen. De motie zou alleen 

om die reden al niet realiseerbaar zijn. Het is evenwel niet uitgesloten dat de motie (mede) ziet op de vraag of 

bovenwettelijke vakantiedagen of andere verloftijd fiscaalvriendelijk kan worden geschonken. Voor dat geval 

maak ik onderscheid tussen het «oude» systeem van vergoedingen en verstrekkingen en de werkkostenregeling.  

In de afgelopen jaren is onder het «oude» systeem van vergoedingen en verstrekkingen diverse keren aandacht 

gevraagd voor het belastingvrij schenken van verloftijd. Het ging bij deze verzoeken niet zozeer om de wens om 

de bruto tegenwaarde van verloftijd als gift af te kunnen trekken, maar om een manier om het verenigingsleven 

te stimuleren door de brutowaarde van de verlofdag over te kunnen maken naar een vereniging naar keuze. Bij 

de afwijzing van deze verzoeken hebben mijn ambtsvoorgangers terecht gewezen op de ongelijke behandeling 

die bij de inwilliging van het verzoek zou ontstaan, omdat dan alleen werknemers zouden kunnen profiteren 

van een dergelijke faciliteit en andere belastingplichtigen niet. Daarnaast zou een dergelijke faciliteit tot 

ingewikkelde regelgeving leiden en forse budgettaire gevolgen hebben. De eerder gebruikte argumenten zijn 

nog steeds van kracht. Nu in de motie wordt gewezen op de giftenaftrek komt daar bovendien nog bij dat in de 

Wet IB 2001 al een regeling bestaat voor de giftenaftrek. Het is niet wenselijk om maatregelen te treffen 

waardoor werknemers zonder belasting- en premieheffing de bruto tegenwaarde van verloftijd kunnen 

incasseren om met dat bedrag vervolgens een schenking te doen die leidt tot giftenaftrek in de IB. Deze 

argumenten gelden evenzeer voor de werkkostenregeling. In de werkkostenregeling geldt bovendien nog een 

extra argument om geen afzonderlijke vrijstelling in te voeren, te weten dat met deze regeling is beoogd om een 

eenvoudiger stelsel in te voeren op het terrein van vergoedingen en verstrekkingen. Het ligt dan des te minder 

voor de hand om voor de schenking van verloftijd een nieuwe vrijstelling te creëren. Tot slot wijs ik nog op het 

volgende. Een vervallen vakantiedag leidt bij de werkgever tot een financiële meevaller, want hij hoeft de 

tegenwaarde van de verlofdag niet meer aan de werknemer uit te betalen. Uiteraard is er niets op tegen als de 

werkgever -al dan niet in overleg met de werknemer(s)- besluit om een bedrag aan een goed doel te schenken. 

Een dergelijke donatie zal bij de werkgever leiden tot een in aanmerking te nemen gift of bedrijfslast. 
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Uit Kamerstukken 33 402 nr. 7: 

Niet-gebruikte verlofdagen omzetten in een gift  
 

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of het klopt dat niet-benutte bovenwettelijke verlofdagen via 

de werkkostenregeling in een gift kunnen worden omgezet. Zij hebben daarbij het oog op een opmerking in mijn 

brief van 12 juni jl. dat een vervallen vakantiedag leidt tot een financiële meevaller voor de werkgever en dat de 

werkgever in verband daarmee een bedrag aan een goed doel kan schenken. In deze vraagstelling lopen twee 

zaken door elkaar: enerzijds de werkkostenregeling en anderzijds de mogelijkheden voor werkgevers rondom 

vervallen verlofdagen. In het algemeen is het zo dat een werkgever via de werkkostenregeling een onbelaste 

vergoeding aan zijn werknemer kan geven, mits die vergoeding in de vrije ruimte valt.  

 

Die vergoeding kan de werknemer dan vervolgens aan een ANBI schenken. Met betrekking tot vervallen 

verlofdagen geldt dat die leiden tot een financiële meevaller bij de werkgever. Hij hoeft immers niet de reeds 

toegezegde aanspraak op verlof na te komen, noch de tegenwaarde daarvan uit te keren. De opmerking in mijn 

brief van 12 juni jl. daaromtrent geldt overigens niet alleen bij vervallen bovenwettelijke verlofdagen, maar ook 

bij vervallen wettelijke verlofdagen. Die financiële meevaller kan de werkgever vervolgens aan een ANBI doen 

toekomen, en daarbij kan voor de werkgever sprake zijn van aftrekbare zakelijke kosten of van een aftrekbare 

gift. Het is daarbij niet van belang of de werkgever de werkkostenregeling hanteert of het «oude» systeem van 

vergoedingen en verstrekkingen. De transactie van de werkgever naar de ANBI gaat immers buiten de sfeer van 

de vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemer om. 

  

  

 


