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Betreft Belastingvrij verzilveren verlofdagen

Geachte heer Bittink,

U hebt een brief geschreven aan minister Dijsselbloem, waarin u schrijft dat u
geen reactie hebt gekregen op een aantal brieven die u in 2013 en 2014 hebt
geschreven. Uw pleit in deze brieven voor het belastingvrij verzilveren van

Als eerste wil ik u meedelen dat niet de minister, maar de staatssecretaris van
Financiën de verantwoordelijke bewindspersoon is voor de belastingwetgeving.

Wat betreft uw verzoek wil ik u laten weten dat de staatssecretaris geen
voornemens heeft om de wetgeving op dit gebied aan te passen.

Naar aanleiding van uw opmerking dat u geen antwoord hebt gekregen op de door
u genoemde br ieven heb ik het archief geraadpleegd. Ik heb begrepen dat u
indertijd wel een reactie hebt gekregen op een eerdere brief van u over dit
onderwerp. Dat na dit antwoord de correspondentie met u over dit onderwerp was
beëindigd hebt u niet zo ervaren en voor dit misverstand bied ik u mijn excuses
aan.

Ik wens u veel succes met uw stichting en vertrouw erop u hiermee voldoende te
hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN,
Namens deze,

Mevrouw S.N. Boitel le,
Directeur Communicatie
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Reactie SteunJeClub.nl op brief van Staatssecretaris Financiën d.d. 14 okt. 2015:

Via onze brief van 15 september 2015 heb ik de Minister van Financiën laten weten het
correspondentiedossier te sluiten.

Onderstaande reactie is bestemd voor de mensen die in achterl iggende jaren
ontwikkelingen rond het init iat ief SteunJeClub.nl hebben gevolgd of ons, op welke wijze dan
ook hebben ondersteund bi j  de poli t ieke lobby.

Waarom werden brieven in achterl iggende jaren gericht aan de Minister van
Financiën? (en i .a ,a.  de Staatssecretar is) .

In zijn brief van 28 augustus 2012 heeft de toenmalige Minister van Financiën, Jan Kees de
Jager, laten weten onze brief van 76 september 2008 en de daarbii meegestuurde sleutel
van het SteunJeCIub.nl-koffertje uiteraard onder de aandacht te zullen brengen van ziin
opvolger en dat is dus de huidige Minister van Financiën.

Inhoudeli jk reactie op de brief van de Staatssecretaris:

De laatste inhoudeli jke reactie van Financiën op het init iat ief SteunJeClub,nl dateert al weer
van 5 januar i  2009.

De gevolgen nadien van de f inanciële crisis en economische recessie, de Geefwet 2012 ( in
het bi jzonder de passage steunstichting SBBI) en contacten met verschil lende poli t ici ,  waren
aanle id ing to t  vragen zoals  verwoord in  onze br ieven van 15 apr i l  2OI3,17 september 2013
en 16 september 2014.
In zi jn brief van 14 oktober 2015 beperkt de Staatssecretaris zich tot de mededeling dat hi j
niet voornemens is om de wetgeving aan te passen.

SLOTVERKLARING stichting SteunJeClub.nl

Verenigingsleven 1.5 mil jard Euro onthouden. Einde poli t ieke lobby SteunJeClub.nl

" Gedateerd 15 september 2015 hebben wij het correspondentiedossier met het'Ministerie
van Financiën gesloten. Financiën is niet bereid het verenigingsleven en goede doelen
organisaties tegemoet te komen en de gevraagde f iscale vri jstel l ing bi j  'verzi lvering van
verlofdagen' te verlenen.

Zowel voor de f inanciële crisis/recessie als nadien bleek uit representatief onderzoek dat
30olo van de beroepsbevolking bereid is een verlofdag in te leveren (- een dag extra te
werken) en de loonwaarde van die dag beschikbaar te stel len aan een vereniging of goed
doel naar eigen keuze. Het gaat dan om ongeveer 1.5 mil joen verlofdagen en bi j  een
gemiddelde bruto dagloon van € 170 om een bedrag van meer dan € 200.000.000.
In achterl iggende 15 jaren aan het verenigingsleven en goede doelenorganisaties een extra
inkomstenbron van zo'n 1.5 mil jard Euro onthouden en indirect aan de Staatskas eveneens
honderden mil joenen Euro's.

Meerdere Tweede Kamerleden van verschil lende poli t ieke part i jen hebben zich in de loop
van de t i jd in posit ieve zin uitgesproken over het SteunJeClub-idee en de poli t ieke lobby ook
ondersteund, De afwijzing door Financiën vindt plaats op basis van discutabele en
oneigenl i jke argumenten.  Op de websi te  van de s t icht ing SteunJeClub.n l  een overz icht  van
de gewisselde argumenten alsmede het complete correspondentiedossier.



Het brede maatschappel i jk  draagvlak voor  het  SteunJeClub- idee was a l  d ie  jaren aanle id ing
om de poli t ieke lobby te continueren. De motivatie daartoe werd mede ingegeven door
posit ieve reacties vanuit het verenigingsleven, de bevolking, tal van (overkoepelende)
organisaties alsmede het bedri j fsleven. Via het bedri j fsleven bereikte ons bi jvoorbeeld het
signaaf r "Als ons personeel een vrije dag wil verzilveren ten bate van een goed
doel/vereniging, dan voegen wij daar de waarde van een dag aan toe" .

Met deze verklaring sluiten wij het correspondentiedossier met Financiën, maar de Oproep
aan onze Regering en Tweede Kamer bl i j f t  staan!, simpelweg omdat de f iscale vri jstel l ing
een sociaal maatschappeli jk en economisch belang dient. Wij hebben de Minister van
Financiën d i t  ook kenbaar  gemaakt .

Het SteunJeClub-koffert je bl i j f t  symbool voor de bereidheid van zovelen om een verlofdag
te wil len verzi lveren voor een vereniging of goed doel naar eigen keuze, Den Haag, de
Minister van Financiën in het bi jzonder, heeft de sleutel in handen om het mooie aanbod
van de beroepsbevolking toegankeli jk te maken voor het verenigingsleven,

Onze dank gaat  u i t  naar  a l len,  en dat  waren er  ve len! ,  d ie  z ich in  de loop.van t i jd  hebben
ingezet om de f iscale vri jstel l ing te verkri jgen".

Diepenheim,  15 september 2015
Stichting Steu nJeClu b. nl
Geert Jan Bitt ink
Reacties: info@steunieclub.nl


