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Multiplier Giftenaftrek - Verlenging  

 

Excellentie, 

1. PROCEDURE  

(1) Op 25 oktober 2017 heeft Nederland de Commissie overeenkomstig artikel 4 van 

Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie1 in kennis gesteld van de 

verlenging, van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2023, van een bestaande 

steunregeling die op 20 maart 2013 is goedgekeurd (zaak SA.34357, 2012/NN)2 en 

op 2 oktober 2013 is verlengd (zaak SA.37097, 2013/N)3.  

(2) Op 14 november 2017 is aan Nederland een verzoek om informatie toegezonden, en 

het antwoord daarop is op 27 november 2017 ontvangen. 

                                                 
1  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. 

2  Besluit van de Commissie van 20 maart 2013 in zaak SA.34357 (2012/NN) – NL – Multiplier 

Giftenaftrek, beschikbaar op 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/246177/246177_1418793_56_2.pdf . 

3  Besluit van de Commissie van 2 oktober 2013 in zaak SA.37097 (2013/N) NL – Multiplier 

Giftenaftrek, beschikbaar op 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/249779/249779_1474206_69_2.pdf . 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/246177/246177_1418793_56_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/249779/249779_1474206_69_2.pdf
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2. BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL 

(3) In het kader van de regeling komen personen en ondernemingen die doneren aan 

goededoelenorganisaties met culturele activiteiten, een zogeheten "algemeen nut 

beogende instelling – ANBI", in aanmerking voor een verhoogde belastingaftrek. 

Voor particulieren en ondernemingen die doneren aan culturele ANBI's, wordt het 

bedrag aan giftenaftrek voor de bepaling van de heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting verhoogd met 25 % voor particulieren en 50 % voor 

ondernemingen, waarbij een maximum van 5 000 EUR geldt. Door de verhoogde 

giftenaftrek zullen wellicht meer giften toevloeien naar culturele instellingen met de 

ANBI-status dan naar instellingen zonder ANBI-status of naar niet-culturele 

ANBI's.  

(4) De verwachte inkomstenderving voor de Staat als gevolg van de verlenging wordt 

door de Nederlandse autoriteiten op maximaal 9 miljoen EUR (per jaar) geschat. 

Alle overige kenmerken van de maatregel blijven ongewijzigd. Een gedetailleerdere 

beschrijving van de verlengde regeling is te vinden in de overwegingen 3 tot en met 

26 van het besluit van de Commissie van 20 maart 2013 in zaak SA.34357 

(2012/NN).  

3. BEOORDELING VAN DE MAATREGEL 

3.1. Aanwezigheid van steun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU 

(5) Zoals Nederland heeft bevestigd, heeft de enige aangemelde wijziging betrekking op 

de duur van de regeling, die wordt verlengd met zes jaar, en op de overeenkomstige 

verhoging van het budget. Deze wijziging doet derhalve niet af aan de beoordeling 

van de maatregel door de Commissie in de zaken SA.34357 (2012/NN) en 

SA.37097 (2013/N), waarin werd geconcludeerd dat de maatregel, wat de als ANBI 

aangemerkte culturele instellingen (indirecte begunstigden) betreft, in bepaalde 

gevallen
4
 staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU inhoudt.   

3.2. Verenigbaarheid van de steun  

(6) Aangezien, op de verlenging met zes jaar en de daarmee gepaard gaande verhoging 

van het budget na, geen substantiële veranderingen zijn aangebracht in de regeling, 

ziet de Commissie geen reden om af te wijken van haar eerdere positieve 

beoordeling van de verenigbaarheid, namelijk dat de steunregeling de cultuur en de 

instandhouding van het culturele erfgoed bevordert zonder dat de voorwaarden 

inzake het handelsverkeer en de mededingingsvoorwaarden in de Unie zodanig 

worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad5. 

                                                 
4  In haar eerdere besluiten merkt de Commissie op dat bepaalde onderdelen van de steunmaatregel 

wellicht geen staatssteun vormen omdat: 1) de indirecte begunstigden geen ondernemingen zijn die een 

economische activiteit uitoefenen, 2) er geen sprake is van beïnvloeding van het handelsverkeer tussen 

de lidstaten of van verstoring van de mededinging, of 3) de steunmaatregel onder de-minimisregels valt 

(Verordening (EU) nr. 1407/2013 van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 

107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, PB 

L 352/1 van 24.12.2012). Zie voor nadere bijzonderheden de overwegingen 37 tot en met 48 van het 

besluit van de Commissie van 20 maart 2013 in zaak SA.34357. 

5  Zie de overwegingen 49 tot en met 68 van het besluit van de Commissie van 20 maart 2013 in zaak 

SA.34357. 
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4. CONCLUSIE 

(7) De Commissie is derhalve van oordeel dat de bestaande maatregel SA.34357 

(2012/NN), die is verlengd bij maatregel SA.37097 (2013/N), zoals gewijzigd bij de 

huidige aangemelde maatregel in zaak SA.49411 (2017/N), deels geen staatssteun 

vormt en voor zover hij wel staatssteun vormt, op grond van artikel 107, lid 3, onder 

d), verenigbaar is met de interne markt. De Commissie heeft dan ook besloten geen 

bezwaar te maken tegen de aangemelde maatregel. 

(8) De Commissie bevestigt dat de lidstaat jaarverslagen heeft ingediend 

overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 794/2004 van de 

Commissie. 

Ingeval deze brief vertrouwelijke gegevens bevat die niet aan derden mogen worden 

bekendgemaakt, wordt u verzocht de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen 

vanaf de ontvangst van dit schrijven in kennis te stellen. Ontvangt de Commissie 

binnen de vastgestelde termijn geen met redenen omkleed verzoek, dan neemt zij 

aan dat u instemt met mededeling aan derden en bekendmaking van de volledige 

tekst van dit schrijven in de authentieke taal op de volgende website: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Uw verzoek moet elektronisch worden toegezonden op het volgende adres: 

Europese Commissie,   

Directoraat-generaal Concurrentie   

Griffie Staatssteun   

B-1049 Brussel   

Stateaidgreffe@ec.europa.eu  

 

Hoogachtend, 

Voor de Commissie 

 

Margrethe VESTAGER 

Lid van de Commissie 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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