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Geert-Jan Bittink

Van: Geert-Jan Bittink <info@bittink.nl>

Verzonden: dinsdag 16 december 2014 8:47

Aan: 'JeroenDijsselbloem@pvda.nl'

CC: t.vdekken@tweedekamer.nl; 'HansSpekman@pvda.nl'; 'd.samsom@tweedekamer.nl'; 

'h.djong@tweedekamer.nl'

Onderwerp: RE: Zondagbrief: belastingen

Bijlagen: SteunJeClub PvdA Samsom 23 maart 2013 Enschede aangepast.jpg; Bruggen Slaan 

2012 Aangepast nr 2.jpg; Petitie Federatie Enschedese Voetbalverenigingen.pdf; 

Argumenten Financiën en reactie SteunJeClub .pdf

In afschrift aan de heren Hans Spekman, Tjeerd van Dekken en Diederik Samsom (ook via zijn persoonlijk 

medewerker)  

 

 

Geachte heer Dijsselbloem, Beste Jeroen, 

 

Hartelijk dank voor uw zondagbrief ‘belastingen’ d.d. 7 december 2014. 

 

Oprechte waardering voor uw inzet als Minister van Financiën voor Nederland, zeker ook in Europees verband. 

Die waardering geldt overigens de inzet van alle PvdA bewindslieden, Kamerleden en Fractieleden.  

 

Een vraag aan u: 

Gedateerd 15 april 2013 heb ik u als initiatiefnemer en voorzitter van de stichting SteunJeClub.nl een brief 

geschreven (+ toegevoegd een SteunJeClub-wielershirt) en daaraan via een schrijven op Prinsjesdag 2013 en 

2014  nog eens herinnerd.  

Tot op heden ontving ik helaas geen antwoord en dat stelt mij wel teleur, niet zozeer persoonlijk, maar meer omdat 

het aangereikte idee een verenigingsbelang en daarmee een sociaal maatschappelijk en economisch belang betreft. 

 

Bijgevoegde foto’s en teksten maken duidelijk waar het om gaat en verder is een youtube filmpje online geplaatst 

me daarin een uitleg: link: : http://youtu.be/b69lMfby3uI 

 

Ik kan mij niet vinden in de argumenten van uw voorgangers, staatssecretarissen en ministers van Financiën en heb 

dat nog eens beargumenteerd: zie bijlage.  

Opgeven is geen optie, ook al omdat het SteunJeClub-idee een breed maatschappelijk draagvlak kent en de 

financiële crisis en economische recessie afbreuk doen aan continuïteit, kwaliteit/vitaliteit van het verenigingsleven. 

Dat legitimeert naar mijn mening een heroverweging van eerder door uw voorgangers ingenomen standpunt. 

 

Bruggen Slaan – het motto van het kabinet Rutte 2: Ik heb daaraan gerefereerd in mijn brief met het verzoek om een 

fiscale vrijstelling bij verzilvering van verlofdagen ten bate van het verenigingsleven en goede doelen organisaties. 

Wellicht is een brug te slaan tussen het SteunJeClub-idee en de fiscale faciliteit Steunstichting SBBI uit de 

Geefwet!?  Overigens verwijs ik u graag naar de inhoud van de aan uw adres gestuurde brieven. 

 

Van harte hoop  ik dat u tijdens het Kerstreces een moment tijd wilt nemen om uw gedachte te laten gaan over een 

en ander.  

Meermaals bleek uit onderzoek dat 30% van de beroepsbevolking bereid is een verlofdag te verzilveren ten bate van 

het vereniging of goed doel naar eigen keuze.  

Dat was voor de crisis al zo en nu nog steeds!  Het zegt heel veel over de maatschappelijke betrokkenheid van de 

bevolking.  

Een fiscale vrijstelling- 1.5 miljoen verlofdagen – 12.00.000.000 productie uren voor de BV Nederland – van 

maatschappelijke en economische betekenis en daarmee ook goed voor de staatskas. 

 

Ik wens u en alle PvdA partijgenoten heel Prettige Feestdagen en een gezond en voorspoedig Nieuwjaar. 
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Met een groet vanaf het lokale speelveld, gerund door heel veel vrijwilligers, 

 

Geert Jan (Bittink) 

relatienummer 107178 

info@bittink.nl 

info@steunjeclub.nl 

http://steunjeclub.wordpress.com/ 

 

 

1962 : Ik was een jochie van een jaar of tien. Pa vroeg of ik wilde helpen bij de jaarlijkse actie lompen en oud ijzer halen. Dat 

werd dan verkocht en de opbrengst was voor de Harmonie, voor de muziekvereniging in Diepenheim. Van het geld werden 
instrumenten en uniformen aangeschaft. En ja, natuurlijk wilde ik dat wel. Dat deed ik voor mijn Pa, hij speelde klarinet en was 
heel betrokken bij ‘zijn’ Harmonie. Ik deed het ook voor mijn Opa Jan (39 jaar SDAP/PvdA raadslid en wethouder), hij speelde 
bariton, was meer dan 40 jaar bestuurslid. 
En bovendien bleek het gewoon heel gezellig, met de vrachtwagen het buitengebied in, langs al die boerderijen, best wel met 
wat schrik voor die grote herders en bouviers. We haalden lompen en heel veel oud ijzer, we sleepten met zware 
steenkolenkachels (in de jaren zestig vervangen door gaskachels) en er was roestend ‘Puntdroad’, heel veel zelfs, dat weet ik 
nog goed. Een littekentje op mijn rechterhand herinnert mij daar nog aan. Het bloedde flink, maar het was voor een goed doel.  

 

 

 

Van: Jeroen Dijsselbloem [mailto:JeroenDijsselbloem@pvda.nl]  

Verzonden: zondag 7 december 2014 19:03 
Aan: info@bittink.nl 

Onderwerp: Zondagbrief: belastingen 

 

 
 
Beste Geertjan,  

Afgelopen week zette het kabinet een zeer grote stap op een voor de PvdA cruciaal onderwerp: eerlijke 

belastingheffing. We gaan, als Nederland, een andere koers varen rond het belastingklimaat. We willen 

bij de voorhoede horen als het gaat om het aanpakken van internationale belastingontwijking.  

 

Nederland wordt door velen gezien als een vluchthaven voor internationale bedrijven die zo min mogelijk 

belasting willen betalen. Dit zogenaamde taxplanning heeft inderdaad een hoge vlucht genomen en 

moet worden doorbroken. Daar is inmiddels iedereen het mee eens. Nederland verdedigde zich vaak 

tegen de aantijgingen door te wijzen op de vele internationale belastingakkoorden die we bilateraal 

hebben afgesloten en het feit dat we nu eenmaal veel belastingadvieskantoren hebben. Feit is dat die 

praktijk zo is gegroeid dankzij een aantal aantrekkelijk kanten van het Nederlandse fiscale 

vestigingsklimaat. Je moet de dief ook geen gelegenheid geven. 

 

De afgelopen jaren zijn de ontwikkelingen rond de aanpak van belastingontwijking razendsnel gegaan. 

Zo werd in de EU eindelijk een doorbraak bereikt rond verborgen, zwarte spaartegoeden. Alle landen 

gaan elkaar nu informeren. Nederland heeft verder, mede op initiatief van Lilianne Ploumen (wat een 

top-minister is dat toch) besloten 22 belastingverdragen met ontwikkelingslanden te gaan aanpassen 

zodat niet alleen 'dubbele belastingheffing' wordt voorkomen, maar belastingontwijking (geen 

belastingheffing) eveneens onmogelijk wordt. 

 

Verder wil Nederland haar ruling-praktijk transparant maken. Dit zijn de afspraken die bedrijven kunnen 

maken met de belastingdienst. Niet over de vraag óf ze belasting moeten betalen maar over vragen over 

hoe de belastingdienst tot de belastingaanslag zal komen. Zodat men duidelijkheid vooraf heeft. De 

Europese Commissie vroeg tientallen dossiers op bij onze Belastingdienst en heeft er nu nog slechts 

één voor nader onderzoek onder de loep, namelijk Starbucks. Mocht blijken dat we de internationale 
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richtlijnen niet goed hebben gevolgd, zullen we dat onmiddellijk aanpassen. Ook de Rekenkamer heeft 

recent gekeken of we de regels wel grondig toepassen en dat bleek het geval. Wat Nederland betreft 

breiden we de internationale regels verder uit zodat de mazen in het net een stuk kleiner worden. Daar 

werken in OESO-verband volop aan mee. En Nederland zal internationaal bepleiten dat alle landen deze 

'rulings' onderling uitwisselen. Zo mag Duitsland van ons alle Nederlandse rulings voor Duitse bedrijven 

zien, zodat we samen kunnen kijken of er wel rechtvaardig belasting wordt betaald.  

 

Komende dinsdag zal Nederland instemmen met anti-misbruik afspraken in de zogenoemde Moeder-

Dochterrichtlijn. En zullen we ons aansluiten bij een Duits-Brits initiatief om belastingweglek via de 

zogenoemde Innovatieboxen te voorkomen. Alleen echte investeringen in innovatie, ook door ons eigen 

MKB, mogen er gebruik van maken. 

 

Ik weet één ding; belastingen zullen nooit populair worden. Maar het draagvlak voor belastingen neemt 

toe als ze zorgvuldig worden besteed aan belangrijke zaken als onderwijs of zorg. En als de belastingen 

eerlijk worden geheven en betaald. Dat laatste geldt dus ook voor internationale bedrijven. Als zij zich 

echt willen vestigen in Nederland zijn ze van harte welkom. Lege brievenbussen kunnen we missen als 

kiespijn. 

 

Fijne week, 

 

met vriendelijke groet, 

 

Jeroen Dijselbloem 
   

 
relatienummer: 107178 

 
Je ontvangt deze zondagbrief van onze politici, omdat je lid bent van de Partij van de Arbeid. Wens je deze mailing op zondag 

niet meer te ontvangen, stuur dan een mail naar afmelden@pvda.nl. 
    

 


