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Excellentie, 
 
 

1. PROCEDURE EN BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL 

(1) Op 27 augustus 2013 heeft Nederland bij de Commissie, overeenkomstig 
de mededeling betreffende een vereenvoudigde procedure1  (en met name 
punt 5, onder c), daarvan) en artikel 4 van Verordening (EG) nr. 
794/20042, aanmelding gedaan van een verlenging van de bestaande 
steunregeling SA.34357 (2012/NN) voor de periode van 1 januari 2017 tot 
en met 31 december 2017. De van de verlenging van deze regeling te 
verwachten derving aan inkomsten van de overheid bedraagt volgens de 
Nederlandse autoriteiten 5 miljoen EUR. Andere aspecten van de 
maatregel zijn ongewijzigd gebleven.  

                                                           
1  PB C 136 van 16.6.2009, blz. 3. 
2  Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004 tot uitvoering van 

Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de 
toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag, PB L 140 van 30.4.2004, blz. 1. 
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(2) Een beschrijving van de relevante kenmerken van deze maatregel is te 
vinden in de samenvatting van de aanmelding, die is gepubliceerd op de 
website van de Commissie 
[http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_ar
ea_id=3] en als bijlage bij dit besluit is gevoegd. 

(3) De Commissie heeft Nederland, overeenkomstig punt 5, onder c), van de 
mededeling betreffende de vereenvoudigde procedure, verzocht de 
maatregel aan te melden volgens de bepalingen van die mededeling. 
Nederland heeft hiermee ingestemd.  

2. BEOORDELING VAN DE MAATREGEL 

2.1. Is er sprake van steun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU? 

(4) De aanpassingen aan de aangemelde maatregel doen niet af aan de eerdere 
conclusie van de Commissie betreffende steunmaatregel SA.34357 
(2012/NN) ten aanzien van de vraag of die steunmaatregel steun inhoudt 
voor de indirecte begunstigden, d.w.z. culturele instellingen die 
kwalificeren als "algemeen nut beogende instellingen" ("ANBI's"). In dat 
verband was de Commissie in punt 48 van haar besluit tot de conclusie 
gekomen dat bepaalde aspecten van de steun misschien geen staatssteun 
vormen omdat de indirect begunstigden niet worden beschouwd als 
ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen, omdat er geen 
sprake is van beïnvloeding van het handelsverkeer tussen lidstaten of van 
vervalsing van de mededinging, of omdat de steun onder Verordening (EG) 
nr. 1998/20063 zou vallen; de maatregel zou echter wel staatssteun in de zin 
van artikel 107, lid 1, VWEU vormen voor de activiteiten die niet onder 
deze categorieën vallen.  

(5) De thans aangebrachte aanpassingen doen evenmin af aan de eerdere 
conclusies van de Commissie ten aanzien van steunmaatregel 
SA.34357(2012/NN) dat de maatregel geen staatssteun inhoudt voor de 
donerende entiteiten.  

2.2. De verenigbaarheid van de steun  

(6) Het onderzoek van de Commissie leverde geen ernstige moeilijkheden op 
en bevestigt dat de verlenging van de regeling de oorspronkelijke 
verenigbaarheidsbeoordeling van de goedgekeurde steunmaatregel 
SA.34357 (2012/NN) ongewijzigd laat. Aangezien er, afgezien van de 
verlenging met één jaar en de daarmee verband houdende verhoging van 
het budget, geen wijzigingen aan de regeling zijn, ziet de Commissie geen 
redenen om af te wijken van haar conclusies in haar eerdere, gunstige 
verenigbaarheidsbeoordeling in punt 68 van het besluit betreffende 
steunmaatregel SA.34357 (2012/NN). 

                                                           
3  Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de 

toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun, PB L 379 van 
28.12.2006, blz. 5.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
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(7) De Commissie heeft na de bekendmaking van een samenvatting van de 
aanmelding op haar website geen gemotiveerde opmerkingen van derden 
ontvangen. 

3. BESLUIT 

(8) Mitsdien is de Commissie tot de bevinding gekomen dat de bestaande 
steunmaatregel SA.34357 (2012/NN), als gewijzigd bij de maatregel 
aangemeld in steunzaak SA.37097 (2013/N), ten dele geen steun vormt en 
ten dele steun vormt die verenigbaar is met de interne markt 
overeenkomstig artikel 107, lid 3, onder d), VWEU. Bijgevolg heeft zij 
besloten geen bezwaar te maken tegen de aangemelde maatregel. 

(9) De Commissie bevestigt dat de lidstaat, overeenkomstig artikel 4, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 794/2004, jaarlijkse verslagen heeft ingediend. 

(10) De lidstaat heeft in het kader van de aanmeldingsprocedure aangegeven dat 
dit besluit, gezien zijn beknoptheid, geen vertrouwelijke informatie bevat. 

 

 
Met bijzondere hoogachting, 

Voor de Commissie 
 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA 

Vicevoorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage: Samenvatting van de aanmelding op basis van de informatie die door de lidstaat is 
verstrekt middels het in de bijlage bij de mededeling betreffende een vereenvoudigde 
procedure opgenomen standaardformulier.  
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Aanmelding van staatssteun 
 
Op 27/08/2013 is bij de Commissie een steunmaatregel aangemeld overeenkomstig artikel 108 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Na een eerste onderzoek is de Commissie tot de 
bevinding gekomen dat de aangemelde maatregel binnen de werkingssfeer van de mededeling betreffende 
een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde soorten staatssteun (PB C136 van 
16.06.2009, blz. 3-12) zou kunnen vallen. 
De Commissie verzoekt belanghebbenden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen 
maatregel aan haar kenbaar te maken. De belangrijkste kenmerken van de steunmaatregel zijn: 

 

Referentienummer van de steun SA.37097 

Lidstaat Nederland 

Referentienummer van de lidstaat  

Regio - 
- 

Steunverlenende autoriteit Ministerie van Financiën 
Postbus 20201, 2500 EE Den Haag 
www. rijksoverheid.nl

Benaming van de steunmaatregel Multiplier Giftenaftrek 

Nationale rechtsgrondslag Artikel I, onderdeel E (artikel 6.39a van de Wet inkomstenbelasting 2001) 
Geefwet Artikel IV, onderdeel D (artikel 16 lid 3 van de Wet op de 
Vennootschapsbelasting 1969) Geefwet Amendement Van Vliet De verlenging 
zal geregeld worden in Belastingplan 2014 (art. 10b.1, lid 1, Wet IB 2001 en 
art. 35 Vpb)

Voorgestelde communautaire 
grondslag voor de beoordeling 

 

Type maatregel Regeling 

Wijziging van bestaande 
steunmaatregel 

Prolongation SA.34357 

Duur (regeling) 01.01.2017 tot 31.12.2017 

Betrokken economische sector(en) Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking 

Typen begunstigden Alle bedrijven 

Begroting Totaalbedrag: EUR 5,00 (in miljoen) 
Jaarlijks bedrag: EUR 5,00 (in miljoen)

Steuninstrument (subsidie, 
rentesubsidie) 

Versmalling belastinggrondslag 

 
Opmerkingen betreffende  mededingingsvraagstukken dienen uiterlijk 10 werkdagen na de datum van 
publicatie van deze samenvatting bij de Commissie te zijn ingekomen en dienen vergezeld te gaan van een 
niet-vertrouwelijke versie van die opmerkingen, die aan de betrokken lidstaat en/of andere belanghebbenden 
kan worden verstrekt. Opmerkingen dienen, onder vermelding van referentie¬nummer SA.37097 per fax, 
post of e-mail op het volgende adres worden toegezonden: 
 

http://www/
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Europese Commissie 
Directoraat-generaal Concurrentie 
Griffie Overheidssteun 
B-1049 Brussel 
Fax (32-2) 296 12 42. 
Stateaidgreffe@ec.europa.eu 
 

mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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