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Ministerie van Financiën                  

Minister van Financiën   

Ir. J.R.V.A Dijsselbloem 

Postbus 20201  

2500 EE DEN HAAG 

 

 

 

Diepenheim, 15 september 2015      

 

 

Onderwerp:   Belastingvrij verzilveren van verlofdagen - Correspondentie dossier gesloten –   

Oproep fiscale vrijstelling blijft. 

i.a.a. Staatssecretaris van Financiën: Dhr. E.D. Wiebes 

                      Via e-mail aan de heren Tjeerd van Dekken, Diederik Samson en Hans Spekman 

 

              

  

Zeer geachte heer Dijsselbloem, 

 

 

Tot op heden, Prinsjesdag 2015, heb ik van u geen reactie mogen ontvangen op mijn brieven van 

15 april 2013, 17 september 2013, 16 september 2014 alsmede een persoonlijk aan u gerichte e-

mail d.d. 16 december 2014.  

 

Voor mij is dat gegeven aanleiding om het correspondentiedossier (1999-heden) van de stichting 

SteunJeClub.nl met u, met uw Ministerie van Financiën, te sluiten.  

 

De bepleite fiscale vrijstelling is er niet gekomen en dat beschouw ik als een gemiste kans omdat 

deze een sociaal maatschappelijk en economisch belang betreft, de discipline Financiën 

overstijgend.  

Verenigingen en goede doelen organisaties liepen in achterliggende 15 jaren een extra 

inkomstenbron mis van circa 1.5 miljard Euro en de Staatskas (indirect) ook nog eens honderden 

miljoenen Euro’s!  

 

Mijn oproep aan onze volksvertegenwoordiging, Tweede Kamer en Regering blijft. De vraag om op 

enig moment in de tijd alsnog de fiscale vrijstelling te verlenen, dan wel een alternatief te bieden 

dat het verenigingsleven en goede doelen organisaties eenzelfde perspectief biedt. 

Laat duidelijk zijn dat de ‘steunstichting SBBI’ uit de Geefwet door mij niet als zodanig wordt 

beschouwd.  

 

Bij uw werkzaamden als Minister van Financiën, in nationaal en internationaal verband, wens ik u 

veel wijsheid en succes. 

 

Hoogachtend en met vriendelijke groet,  

vanaf ons ‘lokale speelveld’, gerund door miljoenen vrijwilligers. 

 

 

Geert Jan Bittink  

 

 

 

Initiatiefnemer/voorzitter stichting SteunJeClub.nl 

www.steunjeclub.wordpress.com  map: Regering en Tweede Kamer 

info@steunjeclub.nl 

06 2219 6414 

 
p.s.: verzoek om t.z.t. het sleuteltje van het SteunJeClub.nl-koffertje aan uw opvolger te geven.  


