
1

Geert Jan Bittink; Steunjeclub.nl

Van: Geert Jan Bittink; Steunjeclub.nl [info@steunjeclub.nl]
Verzonden: donderdag 11 oktober 2012 13:08
Aan: 'E.vHijum@tweedekamer.nl'; 'pieter.omtzigt@tweedekamer.nl'; 't.vdijck@tweedekamer.nl'; 

'h.nepperus@tweedekamer.nl'; 'marianne.thieme@tweedekamer.nl'; 'f.bashir@tweedekamer.nl'; 
'm.vos@tweedekamer.nl'; 'm.harbers@tweedekamer.nl'; 'm.azmani@tweedekamer.nl'; 
'e.dijkgraaf@tweedekamer.nl'; 'e.groot@tweedekamer.nl'; 'j.klaver@tweedekamer.nl'; 
'w.koolmees@tweedekamer.nl'; 'r.plasterk@tweedekamer.nl'; 'r.vvliet@tweedekamer.nl'; 
'e.ziengs@tweedekamer.nl'; 'c.schouten@tweedekamer.nl'; 'p.duisenberg@tweedekamer.nl'; 
'j.kerstens@tweedekamer.nl'; 'n.klein@tweedekamer.nl'; 'a.merkies@tweedekamer.nl'; 
'h.nijboer@tweedekamer.nl'; 'm.vveen@tweedekamer.nl'; 'm.verheijen@tweedekamer.nl'; 
'm.verheijen@tweedekamer.nl'; 'j.c.vos@tweedekamer.nl'; 's.vweijenberg@tweedekamer.nl'; 
'cie.fin@tweedekamer.nl'

Onderwerp: Geefwet/ steunstichting/ motie Omtzigt-Schouten nr 33 003 nr 46/ reactie Staatssecr Fin. 15 juni 
2012

Geachte Kamerleden Financiële Commissie, 
 
Betreft : belastingvrij verzilveren van verlofdagen ten bate van een vereniging of goed doel naar keuze  
Dossier : www.steunjeclub.wordpress.com   (met o.m. het volledige correspondentiedossier SteunJeClub.nl - 
Ministerie van Financiën, een overzicht van contacten met Kamerleden, enz.)  
 
In achterliggende jaren is voorzien in een aantal nieuwe, fiscaal stimulerende maatregelen ten bate van het 
verenigingsleven. In het bijzonder te noemen de vrijstelling schenkingsrecht en nu onlangs via  de Geefwet de 
‘steunstichting’. Daar zijn we uiteraard heel erg blij mee!   
 
De stichting SteunJeClub.nl pleit al jarenlang voor een fiscale vrijstelling ten behoeve van het verzilveren van 
verlofdagen.  Bewindslieden en Kamerleden van verschillende politieke partijen,  samen een ruime meerderheid in 
de Kamer, hebben daarover in eerder stadium schriftelijk dan wel in persoonlijke gesprekken hun 
instemming/sympathie uitgesproken.  
 
Van de motie Omtzigt-Schouten, 33 003 nr. 46 van 15 november 2011 (ondersteund door 70% van de Kamer) 
hebben wij destijds met instemming  kennis genomen. We citeren: ‘….. verzoekt de Regering  de mogelijkheid te 
onderzoeken, hoe vakantiedagen om te zetten zijn in een gift’.  Een flinke stap voorwaarts, want de wenselijkheid 
staat niet meer ter discussie. 
 
De reactie van de Staatssecretaris van Financiën ( Kamerstukken II 2011/12,  33006, nr. 17, pagina 9  en 10) geeft 
aanleiding tot een aantal opmerkingen: 
 

1. De Staatssecretaris geeft naar onze mening geen antwoord op de vraag ‘hoe vakantiedagen om te zetten 
zijn in een gift’ en beperkt zich tot aspecten die ‘de wenselijkheid’ betreffen:  

2. De Staatssecretaris spreekt over ‘ongelijke behandeling’, over ‘forse budgettaire consequenties’, over 
‘ingewikkelde regelgeving’.   

3. De Staatssecretaris wijst verder op de ‘doublure’ fiscale vrijstelling verzilvering verlofdagen en 
aftrekbaarheid in IB-sfeer : vanzelfsprekend moet dat uitgesloten worden!  

 
Ad 2.  
‘ongelijke behandeling’: zie onze reactie brief : 
http://www.steunjeclub.nl/archief/downloads/Br%20aan%20Staatsse7maart%202002.pdf  blz. 9, punt 7 – 
pensioengerechtigden en ondernemers kunnen wel meedoen. 
‘forse budgettaire consequenties’  en ‘ingewikkelde regelgeving’: zie ook onze kanttekeningen: 
http://www.steunjeclub.nl/archief/downloads/Kanttekeningen_18%20juli%202007.pdf 
 
Aan de passage in de schriftelijke reactie van de Staatssecretaris op pagina 9, onderaan, beginnend met:   ‘Tot slot 
wijs ik nog op het volgende…..’ ontlenen wij toch ook de intentie van de Staatssecretaris van Financiën te zoeken 
naar een praktische oplossing die het mogelijk maakt de fiscale vrijstelling voor het verzilveren van wettelijke en 
bovenwettelijke vakantiedagen mogelijk te maken.  
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Als we dat nu allemaal eigenlijk best wel willen…..dan moet er toch een praktische oplossing te realiseren zijn.  
Was het niet  Steve Mc Claren, trainer-coach van FC Twente, die het al eens zo fraai verwoordde : ‘find out your way 
to victory’.  
 
Wij denken graag met u mee, want uit onderzoek weten we dat 1.5 miljoen mensen bereid zijn verlofdagen 
belastingvrij te verzilveren.  
Bij een gemiddeld bruto dagloon van € 170 kan jaarlijks heel veel geld beschikbaar komen voor het 
verenigingsleven. 
En die geldstroom, aangewend door het verenigingsleven, zal indirect ook de Staatskas ‘spekken’.   
 
Uiteraard tot toelichting en overleg bereid, 
met vriendelijke groet, 
 
Geert Jan Bittink 
Stichting SteunJeClub.nl 
Looiersplantsoen 6 
7478 AR Diepenheim 
info@steunjeclub.nl 
 
 
 
3e dinsdag van september- Prinsjesdag, al jaren onze bijdrage aan de Troonrede:  
”Miljoenen Nederlanders weten de weg te vinden naar ons rijk geschakeerde verenigingsleven, steeds meer 
en beter een afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Meer dan ooit wordt een beroep gedaan op 
kaderleden en vrijwilligers om invulling te geven aan de maatschappelijke functie. Het verenigingsleven is 
kansrijk voor het realiseren van belangrijke kabinetsdoelen op het gebied van preventie en gezondheid, 
jeugdbeleid, onderwijs, normen en waarden, integratie, wijken, veiligheid en internationaal beleid. De 
regering heeft daarvan hoge verwachtingen, maar realiseert zich ook de inspanningen die verenigingen zich 
getroosten. Het verenigingsleven, als hart van onze samenleving, verdient grote waardering en steun”. - 
stichting SteunJeClub.nl - 
 
 
 
 

 
 
 
 


