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Ministerie van Financien

Directie Directe

Belastingen Toeslagen^TER BE5LISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Persoonsgegevens

nota Uitstelbrief Kamervragen van de leden Inge van Dijk en

Paiiand beiden CDA over Kamervragen van de leden

Inge van Dijk en Paiiand beiden CDA over het bericht

Vrijwilligers in de knel door regels fiscus voor

vergoeding Gedwongen om te stoppen

Datum

19 januari 2023

Notanummer

2023 0000012183

Bijiagen

geen
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Aanleiding
• De Kamervragen over het bericht Vrijwilligers in de knel door regels

fiscus voor vergoeding Gedwongen om te stoppen ingezonden op 3

januari 2023 met kenmerk 2023Z00020 door de leden Inge van Dijk en

Paiiand beiden CDA kunnen niet binnen drie weken worden beantwoord

• Voor delen van de beantwoording is afstemming met het ministerie van

Sociaie Zaken en Werkgelegenheid nodig Hiervoor is meer tijd nodig

Beslispunten
• Gaat u akkoord met de verzending van de bijgevoegde uitstelbrief

• Gaat u akkoord met het openbaar maken van de nu voorliggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota omiijnde delen

worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt
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Kernpunten
• Aanleiding voor de vragen is een bericht op de website van RTL Nieuws

van 29 december 2022 waarin de regels voor vergoedingen aan

vrijwilligers worden aangeduid als onduideiijk en oneerlijk^
• Op 30 december 2022 zijn door iid Kathmann PvdA vragen over de

^

vrijwilligersregeling gesteld aan de minister van Sociaie Zaken en

Werkgelegenheid Voor deze vragen is ook een uitstelbrief aan de Tweede

Kamer gezonden De beantwoording van deze vragen wordt ook met ons

afgestemd
• De Kamervragen van lid Kathmann PvdA hebben voornamelijk

betrekking op de terugbetaling van uitkeringen en toeslagen De vragen

van de leden Van Dijk en Paiiand beiden CDA hebben betrekking op

achtergronden van de fiscaie regeling Om die reden is gekozen voor

afzonderlijke beantwoording van de beide sets vragen

• In de maatschappij lijkt de gedachte dat de vrijwiliigersvergoeding een

onbelaste aanvuiiing op het inkomen is steeds meerterrein te winnen

Dit is nooit het doel van de regeiing geweest De fiscaie

vrijwilligersregeling is juist bedoeld om vrijwilligers en

vrijwilligersorganisaties tegemoet te komen ten aanzien van de

^ https www rtlni6Uws nl econom1e life artikel 5356132 vrnwilliqersvergoedino belastinadienst
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complexiteit en administratieve lasten bij het toekennen van een echte

kostenvergoeding
• De beantwoording van de vragen lukt vanwege de noodzakelijke

afstemming en het kerstreces helaas niet binnen drie weken na indiening
van de vragen

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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