
Geefwet doet (nog) niets

Voor de werkgroep Geven in Nederland van de Vrije 

Universiteit, onderzoekt René Bekkers het geefgedrag 

van Nederlanders. Hij ontdekte dat de nieuwe Geefwet 

nog niet tot meer donaties heeft geleid.

grote non-profitinstituties bij ons 
hebben een filantropische oor-
sprong. Het Rijksmuseum is slechts 
één voorbeeld. Die betekenis kan in 
tijden waarin de overheid terug-
trekkende bewegingen maakt nog 
enorm toenemen."

Wat valt er bij jouw onderzoek precies 
onder filantropie?

“We doen vooral onderzoek naar 
vrijwillige giften in geld, maar we 
houden ons ook bezig met vrijwil-
ligerswerk. Mijn collega prof. Lucas 
Meijs van de Erasmus universiteit 
kijkt op organisatieniveau naar 
vrijwilligers. Ik doe dat op indi-
vidueel niveau. Ook bekijk ik de 
macro-effecten van filantropie. Hoe 
verandert de Nederlandse samenle-
ving door meer fondsenwerving en 
door een geefwet? Wat voor effect 
heeft het als vrijwilligers op lokaal 
niveau projecten organiseren? De 
Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning komt voort uit het idee dat 
alles op lokaal niveau geregeld 
moet worden. Maar we hebben 
eigenlijk geen idee wat dat voor 
consequenties heeft. Dat is een heel 
belangrijk thema. In Nederland is er 
bovendien een groot verschil tussen 
uren en mensen. De uren kan je niet 
op dezelfde manier waarderen als 
het geld. 

Elke twee jaar monitort GiN de 
macro-economische trends in het 
Nederlandse geefgedrag. Zo wordt 
onderzocht waar het geld en de tijd 
vandaan komen en hoeveel geld 
er per goed doel wordt besteed. 
Het ministerie van Justitie betaalt 
dat. Daarnaast wordt onderwijs 
gegeven binnen de faculiteit sociale 
wetenschappen. Verder wordt on-
derzoek gedaan voor bijvoorbeeld 
de Europese Commissie. René Bek-
kers is kortgeleden benoemd tot 
hoogleraar aan de Vrije Universiteit.

René: “Ik blijf hetzelfde doen, 
maar het mooie is dat de Konink-
lijke Nederlandse Academie voor 
Wetenschappen (KNAW) aan de VU 
fondsen beschikbaar heeft gesteld, 
zodat ik onderwijstaken kan ver-
richten. Dat is een typisch voor-
beeld van de Nederlandse cultuur. 
In het buitenland word je docent 
als een foundation daarvoor het 
geld doneert. In Nederland geeft de 
KNAW een klein bedrag per jaar aan 
het college van Bestuur om mij een 
schaal omhoog te plaatsen. Ik krijg 
geen extra onderzoekstijd of -mid-
delen, maar ik mag nu wel vijf jaar 
lang zeggen dat ik hoogleraar ben. 
Zo kun je heel goedkoop en heel 
gemakkelijk een hoop bereiken. 
Wat dat betreft is het een mooie 
investering.”

Heeft het ministerie van Justitie 
belang bij het onderzoek? 
“Het is een algemeen belang, het 

levert het ministerie zelf niet be-
paalde voordelen op. Geven in Ne-
derland werd altijd door een coalitie 
van ministeries betaald. Omdat het 
veel tijd kostte om iedereen met 
elkaar te laten overleggen, stelde 
iemand voor om de coördinatie bij 
één ministerie neer te leggen.” 

Volgens het onderzoek van de John 
Hopkins Universiteit in Amerika, 
groeit het maatschappelijk midden-
veld. Geldt dat ook voor de filantro-
pie? 

“De John Hopkins universiteit 
bekijkt hoeveel mensen in de non-
profitsector werken. Op basis van 
die cijfers maakt de universiteit 
een schatting van de hoeveelheid 
geld die er in die sector omgaat. 
Nederland heeft een van de 
grootste non-profitsectoren van 
de wereld. Maar een groot deel 
daarvan steunt op subsidie, dus dat 
betekent niet dat ook de filantropie 
in Nederland per se groot is. Hoe 
de situatie in andere landen is, valt 
zo een twee drie niet te zeggen. Je 
kunt wel uitzoeken welk percentage 
uit vrijwillige bijdragen komt en zo 
de omvang van de filantropische 
sector proberen te herleiden. Maar 
de definitie van civil society in 
het Hopkinsproject is veel groter 
en breder dan onze definitie van 
filantropie. Dat maakt vergelijken 
moeilijk. Intussen staat voor mij wel 
vast dat de filantropie in Nederland 
grote betekenis heeft. Vrijwel alle 
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Maar de totaalcijfers geven aan dat er 
wel groei is bij de fondsenwervende 
instellingen.

“Als je de totaalcijfers bekijkt wel. 
Maar wij kijken wie de gevers zijn en 
hoeveel geld zij aan goede doelen 
uitgeven. Het totale geefgedrag van 
huishoudens en bedrijven is aan het 
afnemen. Waarschijnlijk hebben 
economische recessies wel effect 
op het geefgedrag, maar met een 
vertraging van een jaar of twee."

“Een recessie is maar tijdelijk. Ten-
minste, dat hoop je. De beurs heeft 
de weg omhoog al weer een beetje 
gevonden. Ontkerkelijking levert op 
termijn een achteruitgang op. Maar 
eerst krijgen we nog de Gouden 
Eeuw van de filantropie, als gevolg 
van de kapitaaloverdracht bij het 
overlijden van de relatief zeer welge-
stelde oudere generatie de komende 
decennia. Ook in het geefgedrag 
heb je 80-20-regel. Tachtig procent 
van de giften komt van slechts 
twintig procent van de gevers. Dat 
zijn onevenredig vaak vermogende 
Nederlanders. En die geven steeds 
meer. Zo zie je maar dat het er nog 
niet zo slecht uitziet. 

Maarten de Vries

 Geld is duidelijk meetbaar, maar 
van een uur weet je niet wat voor 
economische waarde het heeft. 
Vrijwillige uren zijn moeilijk te 
kwantificeren en daarom kun je er 
geen beleid op maken. We zouden 
eigenlijk meer onderzoek moeten 
doen naar de vraag hoe je die uren 
productief kunt maken en hoe je dat 
kan meten."

Verwacht je grote veranderingen in het 
aanbod van vrijwilligers?

“Nee, daar verwacht ik niet veel 
verandering in. Wel verschuivingen, 
maar in Nederland is het aanbod vrij 
constant. Op dit moment groeit er 
helemaal niets. Wel zie je dat een 
steeds groter gedeelte van de vrijwil-
lige uren naar sport gaat, terwijl men 
zich in de zorg juist afvraagt hoe aan 
meer vrijwillige uren te komen is."

Daagt zo’n Geefwet de mensen uit om 
het begrip vrijwilligheid praktisch in te 
vullen? 

“Een wet doet niks. Het is de invul-
ling die aan een wet wordt gegeven, 
die zorgt voor het effect. Je moet 
onderzoeken hoe de wet in de prak-
tijk wordt uitgevoerd. De Geefwet 
bijvoorbeeld heeft het op papier 
aantrekkelijker gemaakt om te geven 
aan culturele instellingen. In de prak-
tijk zien we dat nog niet gebeuren. 
Wetgeving kan best invloed hebben 
op het geefgedrag. Maar de vraag 
is hoe zo’n wet wordt uitgevoerd en 
of mensen ervan op de hoogte zijn. 
Mensen hebben nu eenmaal een be-
paald geefpatroon en dat verandert 
niet zomaar.”

De cijfers lijken aan te geven dat de 
rijkste Amerikanen het meeste gebruik 
maken van fiscale aftrek. Zij zijn ook de 
mensen die ervan weten. 

“De meeste mensen hebben wel 
gehoord van de giftenaftrek. Maar 
zelfs als mensen zeggen dat ze weten 
hoe het in elkaar zit, betekent het 
niet dat ze ook echt voldoende op 
de hoogte zijn om er gebruik van 
te kunnen maken. Dat beperkt zich 

momenteel dan ook tot een op de 
tien huishoudens. Het heeft ook te 
maken met een paradoxale opstel-
ling van de overheid zelf. Aan de ene 
kant wil het ministerie van Finan-
ciën dat er meer gegeven wordt in 
Nederland, maar tegelijkertijd zit er 
een maximum aan. Toen de Geefwet 
in voorbereiding was, ben ik naar het 
ministerie van Financiën geweest 
om te onderzoeken wat het op zou 
leveren. De eerste opmerking die ik 
te horen kreeg was: ‘Maar het bud-
gettaire bedrag mag niet toenemen.’ 
Je kunt je als doel dus afvragen of de 
overheid echt als doel heeft dat de 
mensen meer gaan geven.”

Is er een verschil tussen filantropie en 
mecenaat?

“Filantropie is heel breed en 
mecenaat heel smal, heel verschil-
lend van elkaar, ook wat betreft het 
type gever. Uit onderzoek blijkt dat 
de gemiddelde Nederlander geen 
mecenas wordt. Die relatief kleine 
groep geeft volgens een ander, eigen 
patroon.”

Volgens dr. Renée Steenbergen moet je 
de kleine gevers zien te bereiken.

“Ja, natuurlijk kan dat werken. Je 
kunt een breed publiek interesseren 
om aan kunst en cultuur te geven. Je 
hoeft niet persé alleen aan de grote 
gevers te denken. Ook met bijvoor-
beeld crowdfunding is het mogelijk 
om op een goedkope manier geld 
te werven. Je moet het gewoon 
uitproberen; die modellen toepassen 
die voor jouw organisatie blijken te 
werken."

Hoe gaan confessionele gevers in de 
toekomst geld en tijd geven?

“Kerkelijkheid wordt steeds minder. 
Je moet niet verwachten dat mensen 
die van oudsher het meeste geven, 
dat later nog steeds zullen doen. De 
verhoudingen veranderen daardoor. 
Kerkelijke mensen geven gemid-
deld meer. Als die groep terugloopt, 
moet je daar als fondsenwerver op 
inspelen."

Sinds 1991 doet de Johns Hopkins universiteit in 
de VS (www.jhu.edu), internationaal vergelij-
kend onderzoek het maatschappelijk midden-
veld. Periodiek verschijnen er rapporten over de 
positie van non- profitsector in diverse landen. 
Daardoor kunnen er ook vergelijkingen tussen 
landen worden gemaakt. Het centrum werkt 
ook samen met de Verenigde Naties en talloze 
internationale vrijwilligers organisaties. Deze 
samenwerking beoogt het belang van vrijwillig-
heid en filantropie onder de aandacht van over-
heden te brengen via de nationale bureaus voor 
de statistiek. Het New Frontiers of Philanthropy 
Project van de universiteit is gericht op onder-
zoek naar de vele nieuwe spelers en gereed-
schappen die wereldwijd opduiken in sociaal 
investeren. Het project tracht de samenhang en 
de zichtbaarheid van deze opkomende derde 
generatie van filantropie in kaart te brengen.


