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Geachte heer Bittink,

ln uw brief van 26 junijl. vraagt u mijn aandacht voor uw voorstel om een
wettelijke regeling te treffen, waardoor werknemers jaarlijks de brutowaarde van
een verlofdag over kunnen maken naar een vrijwilligersorganisatie naar eigen
_Keu_ze- Dit vogr_stel heb'l q,U_dry"oerg?_ande jAlent{qojgeleg{aanm[nambtS:__
voorgangers Bos, Van Eijck en Wijn, maar dat heeft niet geleid tot inwilliging van
uw vezoek. U vraagt om een heroverweging van het door mijn voorgangers
ingenomen standpunt. Daarover merk ik het volgende op.

Zoals blijkt uit de antwoorden d.d. 24 mei 2005 van staatssecretaris Wijn aan de
Tweede Kamer zrln er onvoldoende argumenten aanwezig om het wettelijke
kader te wijzigen ten gunste van de door u bepleite handelwijze. In uw boven-
vermelde brief heeft u al venrvezen naar de beantwoording van die Kamervragen.
Daarbij ben ook ik van oordeel dat de giftenaftrek in de Wet inkomstenbelasting
2001 voldoende fiscale begeleiding biedt van schenkingen aan goede doelen en
van periodieke giften aan bepaalde verenigingen en instellingen. Ten overvloede
merk ik nog op dat ook het budgettaire kader geen ruimte biedt om uw voorstel in
te willigen. De door u genoemde geldstroom van € 150 tot € 200 miljoen per jaar
zou leiden tot een aanzienlijke verlaging van de verschuldigde loonbelasting en
prem ies volks- en werknemersvezekeringen.

Het voorgaande neemt niet weg dat het kabinet veel waarde hecht aan en grote
waardering heeft voor vrijwilligerswerk. lk heb deze waardering ook benadrukt in
het algemeen overleg in de Tweede Kamer van 29 maar12007.
lk vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
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