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AGENDAPUNT:

Belastingvrijstelling brandweervrijwilligers

VRAAG AAN DE
BEGELEIDINGSCOMMISSIE

O TER INFORMATIE
X VOOR ADVIES

THEMA (W. 15.05.2007, art.16)

O 1° de berekening van de meerkost voor de zone die het gevolg kan zijn
van de uitvoering van de hervorming;
O 2° de opdrachten die worden opgedragen aan de zones en hun financiële
weerslag op de zone;
x 3° de globale evaluatie van alle aspecten van de hervorming van de
civiele veiligheid op lokaal niveau. Deze evaluatie bevat onder meer een
monitoring van alle problemen op lokaal niveau die met de hervorming
gepaard gaan.

1.

Probleemstelling:
Na de bekendmaking van het zomerakkoord van de regering, wordt de VVB bestookt met opmerkingen inzake de
mogelijkheid om € 500 onbelast bij te verdienen voor bepaald vrijwilligerswerk.
Veel brandweervrijwilligers vinden hier dat ze ten opzichte van andere vrijwilligers gediscrimineerd worden,
aangezien de brandweer niet opgenomen werd in de lijst van vrijwilligerswerk die hiervoor in aanmerking komt.
Voor de vrijwillige brandweermannen bedroeg de belastingvrijstelling voor het aanslagjaar 2016 €4.350 wat een
stuk lager ligt dan de €6000 belastingvrijstelling die men maximaal kan ontvangen door het zomerakkoord.
Als VVB beseffen wij ook dat de voorwaarden van 4/5 tewerkstelling om te kunnen genieten van het
zomerakkoord, niet alle vrijwilligers hiervoor in aanmerking komen. Wij denken hierbij aan deeltijdswerkenden,
SWT’ers enz.…

2.

Oplossing(en) + motivatie:
Wij stellen dan ook voor dat er voor de brandweervrijwilligers een systeem van vrije keuze wordt ontworpen,
waarbij elke vrijwilliger voor 1 januari voor het komende jaar moet meedelen of men kiest voor :
1.
2.

De huidige belastingvrijstelling ( 2016 : €4.350)
De nieuwe belastingvrijstelling van maximaal €6000.

Hierdoor kan er geen sprake meer zijn van discriminatie ten opzichte van ander vrijwilligerswerk en behouden de
mensen die niet voldoen aan de 4/5 tewerkstelling hun huidig belastingvoordeel.

3.

Concreet voorstel van advies:

BIJLAGEN:

