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Het is nog nooit zo druk geweest op de filantropieseminars die het Centrum 
voor Filantropische Studies sinds een jaar organiseert. Zo’n honderd 
geïnteresseerden nemen plaats in de collegebanken op de vierde verdieping 
van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, waar normaal de studenten 
zitten te zweten. Nu bestaat het publiek uit fondsenwervers, bestuurders en 
adviseurs uit de filantropiesector die wel eens willen horen hoe rijke 
Nederlanders hun geld weggeven. 

René Bekkers, buitengewoon professor en directeur van het Centrum voor 
Filantropische Studies, trapt af met een aantal resultaten uit het deelonderzoek 
onder vermogende Nederlanders van Geven in Nederland. Hij waarschuwt dat de uitkomsten van 
enquêtegegevens niet zomaar gegeneraliseerd kunnen worden naar de gehele populatie, omdat er 
vooral mensen aan zo’n onderzoek deelnemen die bovenmatig geïnteresseerd zijn in het onderwerp. 
Respondenten in Geven in Nederland rapporteren bedragen in de giftenaftrek die gemiddeld vaak veel 
hoger zijn dan de daadwerkelijke bedragen zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die 
bijhoudt met cijfers van de Belastingdienst. “Tot nu toe hebben we vermeden te zeggen: ‘De 
vermogende Nederlander geeft x’. Wat we zeggen is: ‘De vermogende Nederlander in onze steekproef 
geeft x’”, zegt Bekkers. Toch is het niet onmogelijk om uitspraken te doen over de bredere populatie. 
We weten hoeveel mensen per vermogenscategorie de giftenaftrek gebruiken, en als de steekproef 
relatief te veel mensen uit die groep bevat kun je die iets minder zwaar meetellen. En andersom, als er 
een te laag percentage gebruikers van de giftenaftrek in een vermogenscategorie zit weeg je die iets 
zwaarder mee. Bekkers: “Met die berekeningen zijn we nog bezig.” 

Vooralsnog doen we het met de ongewogen cijfers. Vermogenden doneren meer dan de gemiddelde 
Nederlander. Ze geven een groter deel van het totale gegeven bedrag aan internationale hulp en er gaat  
relatief weinig naar kerk en levensbeschouwing. De vermogende Nederlander heeft veel vertrouwen in 
goede doelen. Maar wat verwachten ze van een goededoelenorganisatie? Een meerderheid van de 
donateurs ergert zich aan een telefoontje of een persoonlijk bedankwoord na een gift. Het inzien van 
jaarverslagen of informatie over wat er met een gift is gedaan is daarentegen welkom. 

De tweede spreker is Paul Smeets, die bij Maastricht University een onderzoek uitvoerde onder klanten 
van ABN AMRO Mees Pierson die minstens een miljoen euro op hun bankrekening hebben staan.  

In de enquête, waarvan de beschrijvende resultaten al eerder gepresenteerd zijn, zaten twee 
experimenten. In het zogenaamde dictatorspel krijgt een deelnemer een bedrag, zeg honderd euro, 
waarvan hij zelf mag beslissen welk bedrag hij zelf houdt en hoeveel hij weggeeft aan een ander die het 
minder heeft. De deelnemer is de ‘dictator’ omdat hij niet hoeft te onderhandelen over de verdeling. 
Waar mensen in dit spel gemiddeld 28% van het bedrag weggeven blijken de miljonairs in het onderzoek 
maar liefst 71% van het geld weg te geven. “Ze zeggen dat het moeilijker is om een rijke in de hemel te 
krijgen dan een kameel door het oog van een naald”, zegt Smeets, “maar dat lijkt wel mee te vallen.” 

http://renebekkers.wordpress.com/
http://www.paulsmeets.eu/
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/SiteWide/SiteWide11/VermogendeNederlandersGevenGraagAanGezondheidszorgEnWelzijn.htm


In het tweede experiment zit een onderhandelingselement. Het ultimatumspel is een variant van het 
dictatorspel waarin de deelnemer een voorstel voor een verdeling doet, die de ontvanger vervolgens 
mag accepteren of weigeren. Bij acceptatie wordt het geld verdeeld volgens het voorstel, bij weigering 
krijgen beide spelers niets. Er is dus een prikkel om een hoger bedrag weg te geven vanwege het risico 
dat de ontvanger weigert. Opvallend genoeg is er een kleinere groep miljonairs die de hele honderd 
euro weggeeft in het ultimatumspel dan in het dictatorspel. “Geven en onderhandelen zijn heel andere 
psychische processen”, meent Smeets. 

Tot slot presenteert Smeets enkele cijfers over sociaal verantwoord beleggen, dat gedaan kan worden 
via duurzaam beleggen, microfinanciering of het investeren in sociale ondernemingen. Miljonairs die 
niet verantwoord beleggen doen dit veelal omdat ze er nooit over hebben nagedacht (20%) of zonder 
specifieke reden (30%). Hier lijkt een kans te liggen voor banken en fondsenaanbieders die goed willen 
doen. 

De zaal heeft tijdens de presentaties stilletjes geluisterd (Bekkers: “Misschien hadden we moeten 
zeggen dat jullie vragen mogen stellen”) maar dan komt de discussie alsnog los. Er wordt gevraagd naar 
de verschillen tussen ‘soorten geld’. Zowel uit Geven in Nederland als het ABN AMRO Mees Pierson-
onderzoek blijkt dat mensen die met een eigen bedrijf rijk zijn geworden de hoogste bedragen doneren. 
Verder spitst de discussie zich toe op vermogensfondsen, die voor een groot deel verborgen blijven in 
totaalschattingen van filantropisch geld in Nederland. 

De kar met drank maakt een einde aan het plenaire deel van het best bezochte filantropieseminar tot nu 
toe. Weer weten we een klein beetje meer over geven in Nederland. 

De PowerPointpresentaties zijn hier te downloaden. 

https://renebekkers.files.wordpress.com/2014/12/14_12_18_wealth-and-giving-in-the-netherlands.pptx

