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Transnational Giving Europe



TGE: Stand van zaken in 
Europa

• 15 jaar

• Twee voornaamste problemen

- Fiscaal voordeel

- Gift en successierechten



Hoe is de situatie verbeterd?
• Pleidooi van de privésector en de non-

profit sector

• DG Belastingen en Douane-Unie
- EU Verdrag

- Fundamentele vrijheden

- Inbreukprocedures

• Jurisprudentie van het HvJEU
- Centro di Musicologia Walter Stauffer v Finanzamt München für

Körperschaften (C-386/04)

- Hein Persche v Finanzamt Lüdenscheid (C-318/07)

- Missionswerk Werner Heukelbach eV v Belgische Staat(C-25/10)



Waar staan we nu? Drie zaken
voor het HvJEU:



Veranderingen in nationaal
recht

• Bewijslast is voor de schenker

• Registratie / goedkeuring

• Geen veranderingen

• Niet betrokken

• Vreemde reacties

• ‘Witte ridders’



http://www.transnationalgiving.eu/tge/details.aspx?id=219942&LangType=1033



Belangrijkste vaststellingen
2014:

een gemengd beeldStauffer: niet-conform 
9 landen

Persche: niet conform 
6 landen

Missionswerk: niet-
conform 6 landen



“The tax incentive is not the primary motive for people to give. But if it is possible, than people of 

course like to benefit from it. And, for example, through Transnational Giving Europe you can 

benefit from these tax incentives without having to set up an own entity. [...] Or hope that one 

day there will be EU legislation that states: If you give to a European PBO, than this is deductible 

in the EU country where you are resident for tax purposes. That would be the ultimate solution. 

[...] That would make my work so much easier.” 

(Fundraiser arts organization 7)

Conclusie



Transnational Giving Europe

http://www.skup.nvo.si/


Voordelen voor de schenkers
Voordelen voor de 

liefdadigheidsorganisaties

− Betrouwbare structuur

− Kwaliteitsbeoordeling van  
begunstigden

− Fiscaal voordelig
grensoverschrijdend kader 
voor giften

− Flexibiel en effectief beheer van
globale giften

− Eenvoudige en
gestandardiseerde procedure

− Mogelijkheden om middelen te 
mobiliseren op Europese basis

− Expertise in nationale fiscale  
wetgevingen 

− Nationale fiscale stimulans 
voor aansporen van giften 

− Administratieve taken worden 
voor u uitgevoerd



Transnational Giving Europe
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Enkele voorbeelden
Centre 
Pompidou

Opéra Garnier
Rijksmuseum 
Amsterdam

Le Louvre

Berliner Schloss

Concertgebouw 
Amsterdam



King Baudouin Foundation 
United States



KBFUS in het kort
• Organisatie van openbaar nut naar Amerikaans recht, in New York

• Opdracht: Schenkingen naar Europa en Afrika faciliteren

– Diensten voor schenkers gevestigd in de Verenigde Staten, voor fondsen
met donorparticipatie, legaatfondsen, KBFUS ART

– Oplossingen voor NGO’s in Europa en Afrika
– Kansen voor vorming en vernieuwing

• Gevestigd in 1997

• Jaarlijkse inkomsten (2015): 17 miljoen dollar



KBFUS en Europese culturele 
instellingen

A. Amerikaans “Vrienden van”-fonds bij KBFUS

– Fiscaal voordelige structuur voor Europese en Afrikaanse non
profits die donors zoeken in de VS

– Gemakkelijk op te zetten

– KBFUS neemt alle administratieve taken op zich

– Alle giften zijn fiscaal aftrekbaar in de VS

– Opstartkosten ($1,500) en beheerskosten (5%-0,5% van de
verworven fondsen/jaar)



Benaki Museum (Greece) Iconic Houses (Netherlands) Netherlands Inst. for Art History (Netherlands)

Brera (Italy) Jacob A. Riis Museum (Denmark) Prins Bernhard Cultuurfonds (Netherlands)

Bruges City Musea (Belgium) Kunsthal Rotterdam (Netherlands) Rijksmuseum (Netherlands)

Château de Chambord (France) Leiden Film Festival (Netherlands) Ritman Library (Netherlands)

Château de Vaux le Vicomte (France) Maurice Ravel Foundation (France) Rome Heritage Fund (Italy)

CODART (Netherlands) Mundaneum (Belgium) Royal Museums of Art and History (Belgium)

Concertgebouw (Netherlands) Museum Boijmans (Netherlands) Stedelijk Museum Amsterdam (Netherlands)

dOCUMENTA (Germany) Museum Catharijneconvent (Netherlands) Van Gogh Museum (Netherlands)

FEDORA (France) National Maritime Museum (Netherlands) Verbier Festival (Switzerland)

Franco Zeffirelli Arts Center (Italy) National Museum in Warsaw (Poland) Walloon Heritage Institute (Belgium)

– Reeds meer dan 200 partners, waaronder: 



B.  KBFUS ART

• KBFUS ART ontvangt kunstwerken en verzamelingen van VS gebaseerde
donoren

• Werken tentoongesteld in Europa en Afrika

• Donor kan begunstigde instelling/museum aanduiden, of KBFUS kan
geschikte locatie uitzoeken

• Recente voorbeelden:

– Bibliotheek over middeleeuws Europa – in bruikleen bij de stad van Cluny
– Gift van Romeinse muntstukken – in bruikleen bij de Koninklijke Bibliotheek

van België
– Gift van een 18de eeuws portret – in bruikleen bij het Rijksmuseum,

Amsterdam



C.  Studiebezoek in New York over “The Art & Science of Fundraising”

• Jaarlijks intensief studiebezoek (4 dagen), georganiseerd door KBFUS

• Bedoeling: inleiding geven over succesvolle ontwikkelingsstrategieën aan
Europese universiteiten en culturele instellingen

• Creatieve oplossingen verkennen om fondsenwerving uit te breiden



Voorbeeld: Red Star Line 
Museum
• Fondsenwerving via KBFUS

• Amerikaans collectief geheugen inroepen: Red Star Line als de
tegenhanger van Ellis Island

• Giften: financiële steun, getuigenissen, brieven, voorwerpen ...

“KBFUS enabled The Red Star Line Museum in Antwerp to receive
hundreds of gifts - big and small - from American donors. KBFUS’s fiscal
and administrative guidance has been truly invaluable.”

- Luc Verheyen, Coordinator of the Red Star Line 

Museum



Bedankt - Merci
Vragen? 

Des questions ?

Ludwig Forrest: Forrest.L@Kbs-frb.be

mailto:Forrest.L@Kbs-frb.be>surmatz@efc.be

