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Ministerie van Financiën                  
Minister van Financiën   
Ir. J.R.V.A Dijsselbloem 
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG 
 
 
Diepenheim, 15 april 2013  
 
 
Betreft    Een brug slaan tussen de ‘steunstichting SBBI’ en het ‘SteunJeClub-idee’,  

belastingvrij verzilveren van verlofdagen 
Bijlagen Informatiekaart SteunJeClub.nl ; promo-wielershirt SteunJeClub.nl; kopie brief mr. 

drs. J.C. de Jager d.d. 28 augustus 2012 
i.a.a. Staatssecretaris van Financiën: mr. drs. F.H.H. Weekers   
aanvulling        23 maart 2013 in Enschede kort besproken met dhr. D.W. Samsom                    

  
 
Zeer geachte Dijsselbloem, 
 
 
Onze felicitaties met uw benoeming vorig najaar tot Minister van Financiën en recentelijk tot 
voorzitter van de Eurogroep Financiën. Wij wensen u veel wijsheid en succes, nationaal en in 
Europees verband.  
 
Via een schrijven, gedateerd 29 juli 1999, is aan toenmalig staatssecretaris dr. W.A.F.G Vermeend  
het idee voorgelegd van het belastingvrij verzilveren van verlofdagen ten bate van het 
verenigingsleven en goede doelen organisaties. Vanaf begin 2000 getypeerd als ‘SteunJeClub-idee’. 
 
Op verschillende momenten nadien is het onderwerp geweest van overleg met tal van politici 
(destijds voor het eerst met de pleitbezorgers Bert Middel-PvdA en Joop Atsma-CDA), met 
verschillende maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, vakbonden en ga zo maar door. 
Daaruit bleek steeds weer een breed maatschappelijk draagvlak, maar kwam het helaas niet tot 
overeenstemming met Financiën.   
    
In 2004, 2006, 2008 en 2011 is onderzoek verricht en telkens weer geconcludeerd dat ongeveer 
30% van de beroepsbevolking bereid is tot belastingvrij verzilveren van verlofdagen ten bate van 
het verenigingsleven en goede doelen organisaties. Het gaat dan om ongeveer 1.5 miljoen 
verlofdagen op jaarbasis. We denken, om maar eens twee voorbeelden te noemen, aan al die extra 
multifunctionele speelveldjes die we hadden kunnen realiseren of de professionalisering in de 
begeleiding van jeugdig talent bij verenigingen. 
 
Parallel aan de discussie/correspondentie over het SteunJeClub-idee zijn van overheidswege in de 
loop van de tijd een aantal fiscaal stimulerende maatregelen getroffen, recentelijk via de Geefwet 
ook de zogenaamde ‘steunstichting SBBI’. 
 
We zijn zo dicht bij een oplossing. We weten dat het idee ‘belastingvrij verzilveren van verlofdagen’ 
de aandacht en sympathie heeft van het merendeel van de leden van de Financiële Commisie. 
Er was al de motie Schouten/Omtzigt, 33 003 – nr. 46 d.d. 15 nov. 2011: “…verzoekt de Regering 
de mogelijkheid te onderzoeken hoe vakantiedagen om te zetten zijn in een gift..” en we hebben 
de reactie van de Staatssecretaris van Financiën gelezen, Kamerstukken II 2011/12, 33006, nr. 
17, pagina 9 en 10 en eveneens het verslag 33412, nr. 7 d.d. 23 oktober 2012 inzake het 
omzetten van niet gebruikte verlofdagen in een gift. 
 
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. 
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Het motto van SteunJeClub.nl ‘Durf te Delen’ is gekoppeld aan een perspectief: ‘Win Samen’. Laten 
we samen zoeken naar het ontbrekende puzzelstukje tussen de ‘Steunstichting SBBI & 
SteunJeClub.nl’. 
 
Wij zien graag uw reactie, eventueel uitnodiging tot een gedachtewisseling/brainstormsessie, 
tegemoet. Van harte hopen wij dat de gevraagde fiscale vrijstelling alsnog een feit wordt.  
 
Hoogachtend, met vriendelijke groet, 
 
 
 
Geert Jan Bittink 
Initiatiefnemer/voorzitter stichting SteunJeClub.nl 
www.steunjeclub.nl 
info@steunjeclub.nl 
06 2219 6414 
 
 
 

 
SteunJeClub.nl-koffertje, symbool voor de bereidheid 
van heel veel mensen om een verlofdag belastingvrij 
te verzilveren ten bate van een vereniging of goed 
doel naar keuze. 
 

 
Het sleuteltje van het SteunJeClub.nl-koffertje, in 
1998 bij aangetekend schrijven toegezonden aan   de 
voormalig Staatssecretaris en  recentelijk Minister van 
Financiën, mr. drs. J.C. de Jager ,thans in het bezit 
van ir. J.R.V.A. Dijsselbloem 

 
 
 

 
 
 


