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HOOFDSTUK 1

Geven door huishoudens en individuen

1.1 Giften (geld en goederen) door huishoudens en individuen1

1.1.1 Hoeveel geld wordt er gegeven?

De Nederlandse huishoudens2 hebben naar schatting in 2005 iets minder dan 1,9 miljard
euro aan maatschappelijke en goede doelen gegeven. Hiervan is 1,5 miljard euro gegeven
in de vorm van geld. Giften in de vorm van goederen (zoals kleding, voedsel, dekens,
meubels) worden op een bedrag van 348 miljoen euro geschat.

Tabel 1.1 Trends in totaal gegeven bedrag aan geld en goederen door Nederlandse huishoudens 
in de periode 2005-1995 in miljoen euro’s

1.1.2 Trend: stabilisatie?

Om iets over de trends in de tijd te kunnen zeggen, hebben we de cijfers van voorgaande
jaren (2003-195) in figuur 1.1 gecorrigeerd voor inflatie3.
Belangrijk om te benadrukken is dat de in dit hoofdstuk gepresenteerde cijfers schattin-
gen betreffen. Het zijn gemiddelde schattingen die in werkelijkheid hoger of lager kun-

1 Bijdragen van individuen in de vorm van legaten en erfenissen vallen buiten dit hoofdstuk. In hoofd-
stuk 2 wordt daar wel aandacht aan besteed.

2 Voor berekeningen is gebruikgemaakt van CBS-gegevens over het gemiddeld aantal huishoudens in
Nederland in 2005, namelijk 7.090.965 (CBS).

2005 In % 2003 2001 1999 1997 1995

Giften
Goederen
Giften en goederen

1.506
 348

1.854

81
19

100

1.576
 323

1.899

1.482
 306

1.788

1.211
 203

1.414

 990
 132

1.121

1.254
 165

1.419

NB: Vanwege toegepaste correcties op de cijfers van 2003-1995 verschillen deze cijfers met gepubliceerde cijfers 
in voorgaande edities van Geven in Nederland (zie hoofdstuk methodologie).

3 Er is voor gekozen om alle andere cijfers in dit hoofdstuk niet te corrigeren voor inflatie. Voor cijfers
met inflatiecorrectie verwijzen we naar de website www.geveninnederland.nl.



32 DEEL A – BRONNEN VAN DE BIJDRAGEN

nen liggen. Met behulp van een bandbreedte1 is in de figuur aangegeven binnen welke
marges deze gemiddelde schattingen naar alle waarschijnlijkheid liggen. Voor wat betreft
2005 bedraagt de gemiddelde schatting van het totaal gegeven bedrag aan geld en/of
goederen 1.854 miljoen euro. De laagste schatting bedraagt 1.733 miljoen euro en de
hoogste schatting 1.865 miljoen euro.
In het algemeen kunnen we stellen dat er sprake is van een afname als de hoogste schat-
ting van het betreffende jaar lager is dan de laagste schatting van het voorgaande jaar
(zie bijvoorbeeld 1995-1997). Van een toename is sprake als de laagste schatting van het
betreffende jaar hoger is dan de hoogste schatting van het voorgaande jaar (zie bijvoor-
beeld 1997-1999 en 1999-2001). Stabilisatie (geen toename of afname) zien we bij de
jaren 2001-2003 en 2003-2005, omdat er overlap in de bandbreedtes is. De gemiddelde
schatting van het totaalbedrag in 2005 valt bijvoorbeeld nog binnen de bandbreedte van
het voorgaande jaar. Kortom: het lijkt erop alsof de stijgende lijn die zich vanaf 1997
voordoet, zich vanaf 2001 enigszins stabiliseert.

Figuur 1.1 Bedrag van geld en goederen van de Nederlandse bevolking in de periode 1995-2005 
(met inflatiecorrectie)

1 De getoonde bandbreedte is bedoeld om een marge aan te geven waarbinnen we verwachten dat de
gemiddelde gift valt. Per jaar hebben we de gemiddelde gift berekend (met inflatiecorrectie), geba-
seerd op alle giften van de respondenten. Daarnaast hebben we de gemiddelde gift berekend, waarbij
we de hoogste en de laagste gift hebben weggelaten. Deze waarden resulteren in de bandbreedte.
Omdat de laagste gift zeer weinig verschilt van de een na laagste gift, ligt de hoogste schatting dicht
tegen de gemiddelde schatting aan: de gemiddelde gift wijzigt minimaal na weglating van de laagste
gift. In het algemeen geldt dat de hoogste gift wel veel hoger is dan de een na hoogste gift, dus de
gemiddelde schatting daalt wanneer de hoogste gift wordt weggelaten.
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1.1.3 Trend bij de longitudinale groep

Aangezien het Geven in Nederland-onderzoek vanaf 2001 longitudinaal van opzet is (dat
wil zeggen dat zoveel mogelijk dezelfde huishoudens zijn ondervraagd), zijn we in staat
om specifieke veranderingen in het geefgedrag van huishoudens vast te stellen. Helaas is
de longitudinale groep in 2005 – vanwege selectieve uitval ten opzichte van 2003 – niet
geheel representatief meer. Echter de kenmerken waar dat het geval voor is, zijn niet de
meest bepalende kenmerken voor het geefgedrag van huishoudens (zie Bijlage 1 Metho-
dologische verantwoording).
Met een ‘gepaarde t-test’1 hebben we getoetst of deze Nederlandse huishoudens daadwer-
kelijk meer of minder zijn gaan geven aan maatschappelijke en goede doelen. Voor wat
betreft de geldelijke gift is er geen significant verschil gevonden tussen het totaal gege-
ven bedrag in 2003 en 2005.

1.1.4 Hoeveel huishoudens geven geld en/of goederen?

Nu duidelijk is geworden hoeveel geld er is gegeven, is het vervolgens interessant om te
bekijken door hoeveel procent van de huishoudens deze geldbedragen zijn opgebracht.
83% van de huishoudens heeft in 2005 geld en/of goederen gegeven aan maatschappe-
lijke en goede doelen. We kunnen constateren dat het aantal huishoudens dat geld en/of
goederen geeft de laatste jaren vrij stabiel blijft.

Tabel 1.2 Percentage huishoudens dat heeft gegeven in de periode 2005-19952

1.1.5 Hoeveel geven de huishoudens gemiddeld?

De Nederlandse huishoudens hebben in 2005 gemiddeld een bedrag van 310 euro in de
vorm van geld en goederen aan maatschappelijke en goede doelen gegeven (zie tabel 1.3).

1 Deze test is uitgevoerd onder 585 respondenten die zowel in 2003 als in 2005 aan het onderzoek heb-
ben meegedaan.

2005 2003 2001 1999 1997 1995

Giften
Goederen
Giften en goederen

83
35
83

84
35
84

82
41
84

71
28
73

71
23
73

78
30
79

NB: Vanwege toegepaste correcties op de cijfers van 2003-1995 verschillen deze cijfers met gepubliceerde cijfers 
in voorgaande edities van Geven in Nederland (zie hoofdstuk methodologie).

2 Het percentage huishoudens dat geeft, ligt waarschijnlijk hoger. Er zijn namelijk huishoudens die
zeggen dat ze hebben gegeven aan maatschappelijke en goede doelen, maar die vervolgens niet meer
weten hoeveel dat was. De in deze tabel gepresenteerde percentages zijn gebaseerd op die huishou-
dens die ook daadwerkelijk een bedrag konden noemen. Wij hebben er derhalve voor gekozen om een
‘lage schatting’ van het percentage gevende huishoudens te maken.
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Tabel 1.3 Gemiddeld gegeven bedrag in euro’s per huishouden dat heeft gegeven van 2005-
1995

1.2 Doelen waaraan gegeven wordt

De kerk en levensbeschouwelijke instellingen kunnen in 2005 op het grootste bedrag aan
giften en goederen rekenen (maar liefst 704 miljoen euro), gevolgd door internationale
hulp met 439 miljoen euro en gezondheid op een derde plaats met 234 miljoen euro. Dit
patroon zagen we eveneens in de jaren daarvoor, daar is weinig verandering in gekomen.
De totaalbedragen per doel zijn daarentegen wel aan verandering onderhevig. Zo zien we
bijvoorbeeld een toename van het gegeven bedrag aan internationale hulp. Deze toe-
name wordt echter voor een deel veroorzaakt door de inzamelingsactie voor de slacht-
offers van de tsunami. Voor een uitgebreidere analyse over de jaren heen per doel verwij-
zen we naar deel B, en voor het doel ‘internationale hulp’ ook naar de deel C, hoofdstuk 15
Na de tsunami: giften aan nationale acties en het publieksvertrouwen.

Tabel 1.4 Bedrag van geldgiften en goederen per doel van de Nederlandse bevolking van 2005-
1995 in miljoen euro’s

2005 2003 2001 1999 1997 1995

Giften
Goederen
Giften en goederen

254
141
310

269
133
322

263
108
311

252
108
288

213
88

232

250
162
305

NB: Vanwege toegepaste correcties op de cijfers van 2003-1995 verschillen deze cijfers met gepubliceerde cijfers 
in voorgaande edities van Geven in Nederland (zie hoofdstuk methodologie).

 2005 In %  2003  2001  1999  1997  1995

Kerk en levensbeschouwing
Gezondheid
Internationale hulp
Milieu, natuurbehoud en dieren-
bescherming
Onderwijs en onderzoek
Cultuur
Sport en recreatie
Maatschappelijke en sociale doelen
Anders

 704
 234
 439
 
 158
 33
 31
 29
 166
 61

38
13
24

9
2
2
2
9
3

 864
 283
 304

 154
 44
 22
 37

 142
 49

 694
 236
 367

 134
 31
 33
 52

 172
 69

 429
 245
 328

 128
 21
 23
 70

 129
 41

 482
 136
 229

 96
 26
 22
 22
 83
 25

 574
 260
 290

 102
 21
 13
 30
 86
 42

Totaal 1.854 100 1.899 1.788 1.414 1.121 1.419

NB: Vanwege toegepaste correcties op de cijfers van 2003-1995 verschillen deze cijfers met gepubliceerde cijfers 
in voorgaande edities van Geven in Nederland (zie hoofdstuk methodologie).
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1.2.1 Hoeveel geld aan welke doelen?

De geldgiften van de Nederlandse huishoudens komen in 2005 – net zoals in andere jaren –
grotendeels ten goede aan de kerk of een levensbeschouwelijke instelling. Zij kunnen reke-
nen op 644 miljoen euro. Internationale hulp en gezondheid volgen met respectievelijk
315 miljoen euro en 228 miljoen euro.

Tabel 1.5 Bedrag van geldgiften per doel van de Nederlandse bevolking in de periode 2005-
1995 in miljoen euro’s

1.2.2 Hoeveel goederen aan welke doelen?

Nederlanders geven ook goederen aan het goede doel. Hierbij kan gedacht worden aan
kleding, schoeisel, voedsel, computers et cetera. In totaal schatten we de waarde van de
geschonken goederen op 348 miljoen euro. Internationale hulp en maatschappelijke en
sociale doelen kunnen op het grootste bedrag aan goederen rekenen.

 2005 In %  2003  2001  1999  1997  1995

Kerk en levensbeschouwing
Gezondheid
Internationale hulp
Milieu, natuurbehoud en dieren-
bescherming
Onderwijs en onderzoek
Cultuur
Sport en recreatie
Maatschappelijke en sociale doelen
Anders

 644
 228
 315

 151
 29
 27
 26
 48
 37

43
15
21

10
2
2
2
3
2

 725
 273
 217

 151
 36
 22
 28
 93
 31

 625
 222
 253

 124
 20
 29
 39

 106
 64

 397
 236
 248

 123
 13
 22
 65
 73
 34

459
133
170

95
23
22
21
46
22

 525
 244
 226

 96
 17
 13
 29
 66
 37

Totaal 1.506 100 1.576 1.482 1.211 990 1.254

NB: Vanwege toegepaste correcties op de cijfers van 2003-1995 verschillen deze cijfers met gepubliceerde cijfers 
in voorgaande edities van Geven in Nederland (zie hoofdstuk methodologie).
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Tabel 1.6 Bedrag van goederen per doel in miljoen euro’s van de Nederlandse bevolking in de 
periode 2005-1995

1.3 Hoe wordt gegeven?

Er wordt op verschillende manieren aan maatschappelijke en goede doelen gegeven.
Geven kan spontaan geschieden of men kan gepland, periodiek een bepaald bedrag over-
maken (bijvoorbeeld maandelijks). Spontaan geven kan verder worden onderverdeeld in
‘echt’ geven (weggeven) en in geven met een ‘koop-/eigen voordeel’-aspect, bijvoorbeeld
het kopen van een lot voor een goed doel. In tabel 1.7 is een overzicht gegeven van
manieren en methoden van geven. Bij elke vorm hebben we de respondent gevraagd of
leden van diens huishouding hiervan gebruik hebben gemaakt om geld of goederen te
geven in 2005.
Allereerst wordt duidelijk dat bijna alle huishoudens (97%) antwoorden dat zij in 2005
wel eens spontaan iets hebben gegeven aan goede en maatschappelijke doelen. Eveneens
een groot percentage huishoudens (83%) heeft wel eens ‘spontaan met profijt’ gegeven.
Bijna twee derde van de huishoudens geeft gepland.
De huis-aan-huiscollecte is populair: 90% van de huishoudens geeft de collectant aan de
deur wel eens geld voor goede doelen. Iemand sponsoren voor een actie (62%) of het
kopen van loten voor een goed doel (56%) scoren eveneens hoog. 47% van de huishou-
dens geeft door middel van een vast donateurschap.
Als we kijken naar andere jaren, dan blijven de manieren waarop de Nederlandse huis-
houdens aan maatschappelijke en goede doelen geven over het algemeen vrij stabiel. Een
uitzondering hierop is geven via een televisieactie. In 2003 gaf 12% van de huishoudens
geld aan maatschappelijke en goede doelen via een televisieactie, in 2005 is dat gestegen
naar 40%. De wervingsacties op televisie naar aanleiding van de tsunami en de aardbe-
ving in Pakistan hebben hier naar alle waarschijnlijkheid toe bijgedragen.

2005 In % 2003 2001 1999 1997 1995

Kerk en levensbeschouwing
Gezondheid
Internationale hulp
Milieu, natuurbehoud en dieren-
bescherming
Onderwijs en onderzoek
Cultuur
Sport en recreatie
Maatschappelijke en sociale doelen
Anders

60
6

124

7
3
3
3

118
24

17
2

36

2
1
1
1

34
7

140
10
87

3
8
0
9

48
17

69
14

114

10
11
4

13
66
5

32
9

80

5
9
0
5

56
7

23
3

58

2
4
0
2

37
3

49
16
64

6
4
0
1

20
5

Totaal 348 100 323 306 203 132 165

NB: Vanwege toegepaste correcties op de cijfers van 2003-1995 verschillen deze cijfers met gepubliceerde cijfers 
in voorgaande edities van Geven in Nederland (zie hoofdstuk methodologie).
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Tabel 1.7 Manieren/methoden van geven van geld of goederen in 2005 (in percentages van 
huishoudens)

Manier Percentage van 
huishoudens

A Gepland geven

Vast donateurschap; periodieke overschrijving via bank/giro
Vaste bijdrage aan kerk/moskee/levensbeschouwelijke organisatie
Vaste inhouding op loon
Lijfrente

47
30
4
1

Totaal gepland geven 60

B Spontaan geven

Huis-aan-huiscollecte
Collecte op straat
Collecte in de kerk
Collecte via vereniging waarvan men lid is (bijv. een sportvereniging)
Collecte in winkel (bijv. een busje op de toonbank of busje voor wisselgeld)
Collecte op werk
Collecte tijdens manifestatie/bijeenkomst
Televisieactie
Persoonlijke brief met acceptgiro (‘direct mail’)
Iemand sponsoren in actie voor goed doel (bijv. een loop)
Goederen verkopen voor goed doel
Geven n.a.v. oproep in krant/weekbladen
Internet

90
51
38
27
33
14
15
40
27
62
15
9
8

Totaal spontaan geven 97

C Spontaan geven met profijt/kopen voor een goed doel

Loterijen:
Nationale Postcode Loterij
Sponsor Bingo Loterij
Bank Giro Loterij
Lotto
Andere loterijen

Iets kopen in wereld-/milieuwinkel
Naar liefdadigheidsbijeenkomst gaan (entree betalen voor een goed doel)
Iets kopen op liefdadigheidsbazaar (een fancyfair of een markt)
Iets kopen voor goed doel (bijv. aan de deur of via een catalogus)

56
42
11
13
17
10
36
9

27
35

Totaal spontaan geven met profijt 83

D Kleding in container 79

E Andere manieren van geven 16
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1.4 Wie geeft wat en waarom?1

In het voorafgaande hebben we het geefgedrag van Nederlandse huishoudens beschre-
ven. Gebleken is dat er grote verschillen bestaan tussen huishoudens in hun geefgedrag.
Sommige huishoudens geven weinig, andere juist uitzonderlijk veel. Kenmerken van
huishoudens die veel geven zijn onder andere kerklidmaatschap, met name in protestante
groepen, een frequentere kerkgang, een hoger opleidingsniveau, een hogere leeftijd, een
hoger inkomen, het bezitten van een eigen huis, het wonen in een kleinere gemeente, en
een postmaterialistisch waardepatroon. Maar waarom geven huishoudens met deze ken-
merken nu meer dan andere? In deze paragraaf gaan we daarop in.

Sociale wetenschappers hebben in de afgelopen decennia veel onderzoek gedaan naar geef-
gedrag. Deze kennis is nuttig voor fondsenwervers die donateurs willen werven en behou-
den. Uit het onderzoek zijn lessen te trekken voor een effectieve benadering van het
publiek. De beschikbare kennis over geefgedrag is echter sterk verspreid over wetenschap-
pelijke disciplines, waardoor ze niet erg toegankelijk is. In deze paragraaf hebben we de
belangrijkste inzichten over geefgedrag samengevat tot zeven mechanismen, die verklaren
waarom sommige huishoudens weinig geld geven aan goede doelen, en andere juist veel.
Aan de hand van de zeven mechanismen kunnen we inzichtelijk maken waarom deze
kenmerken met geefgedrag samenhangen (zie figuur 1.2). De meeste verschillen tussen
huishoudens in geefgedrag kunnen op deze mechanismen worden teruggevoerd.

Figuur 1.2 Zeven mechanismen voor geefgedrag

De zeven mechanismen zijn:
1 kosten
2 behoefte
3 gevraagd worden
4 reputatie
5 wereldverandering
6. identiteit
7 effectiviteit

1 Deze paragraaf is gebaseerd op een uitgebreider overzicht van wetenschappelijke literatuur over geef-
gedrag. Zie Bekkers, R. & Wiepking, P. (2006). Understanding Philanthropy: A Review of 45 Years of
Theories and Research, gepresenteerd op de 35e Arnova Conferentie, Chicago, November 2006; te
downloaden op www.geveninnederland.nl. In dit artikel staan verwijzingen naar de relevante litera-
tuur. Ook wordt in het artikel de reikwijdte van de verschillende mechanismen beschreven en worden
de mechanismen met elkaar in verband gebracht. Een populaire versie van deze paragraaf is versche-
nen op Kennislink, via http://www.kennislink.nl/web/show?id=154463.

Achtergrondkenmerken Mechanismen Geefgedrag

Kerklidmaatschap, kerk-
gang, opleiding, leeftijd, 
inkomen, eigen huis, kleine 
gemeente, postmaterialisme

Kosten, behoefte, gevraagd 
worden, reputatie, wereld-
verandering, identiteit, 
effectiviteit

Totaalbedrag in euro’s
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1.4.1 Kosten

Geld geven kost natuurlijk geld. Huishoudens die een hoger inkomen hebben, kunnen het
zich gemakkelijker veroorloven om geld te geven aan goede doelen dan huishoudens met
een lager inkomen. Huishoudens met hogere inkomens geven niet alleen meer uit aan
voedsel en huisvesting, maar ook aan giften (Wilhelm, Brown, Rooney en Steinberg,
2004). Giften zijn in feite consumptiegoederen, net als de dagelijkse boodschappen. Ove-
rigens neemt het bedrag dat huishoudens geven aan goede doelen in Nederland niet
evenredig toe met het inkomen. Als het inkomen met 10% stijgt, nemen de giften met
veel minder dan 10% toe: slechts met 3% (Wiepking, 2005). Giften zijn in economische
termen geen luxegoed, maar een basisgoed: hoe hoger het inkomen, hoe kleiner het
gedeelte van het inkomen dat aan giften besteed wordt. Goede doelen zijn net als marga-
rine: bij een stijgend inkomen wordt er relatief minder aan uitgegeven.1

Wanneer de kosten om te geven lager zijn, geven huishoudens meer (Peloza en Steel,
2005). In Nederland verlaagt de overheid onder bepaalde voorwaarden de kosten voor
giften via belastingaftrek (in paragraaf 1.7 gaan we hier nader op in). Huishoudens die
gebruikmaken van de aftrek betalen daardoor per saldo minder dan het gegeven bedrag;
de schatkist betaalt mee. Het voordeel loopt op met het inkomen. Voor dezelfde gift
maken huishoudens met hogere inkomens lagere kosten om te geven dan huishoudens
met lagere inkomens.

Niet alleen de objectieve kosten, maar ook de subjectieve inschatting van de kosten is
van belang. Huishoudens waarvan de financiële positie in de toekomst is gewaarborgd,
kunnen gemakkelijker wat missen dan huishoudens die steeds met de vraag leven of ze
nog rond kunnen komen. Het is minder riskant om geld te geven aan goede doelen, wan-
neer het gezinsinkomen in de nabije toekomst zekerder is. Hoe groter de financiële zeker-
heid van een huishouden, hoe meer er gegeven wordt (Clotfelter, 1997).

1.4.2 Behoefte

Een belangrijke reden voor mensen om geld te geven aan een goed doel, is dat duidelijk
is dat er behoefte is aan steun voor dat doel. Hoe groter een ramp of sociaal probleem,
hoe groter de behoefte aan steun. En hoe groter de behoefte, hoe groter de kans op een
gift (Schwartz, 1970, 1975). Toch heeft de objectieve behoefte geen sterke relatie met
geefgedrag. Pas als behoeften zichtbaar worden, kunnen ze het geefgedrag ook daadwer-
kelijk beïnvloeden. Er zijn vele factoren die bepalen of behoeften zichtbaar worden voor
het publiek. Drie van deze factoren zijn media-aandacht, de schuldvraag en sociale
afstand.

De massamedia hebben een grote rol in het bekendmaken van behoeften onder het
publiek. Hoe groter de media-aandacht voor een goed doel, hoe groter de bijdragen aan
dit doel (Meijer, Bekkers en Schuyt, 2005). Zonder media-aandacht zal zelfs een grote

1 Aan een luxegoed zoals roomboter wordt per definitie een meer dan evenredig aandeel van het stij-
gende inkomen uitgegeven.



40 DEEL A – BRONNEN VAN DE BIJDRAGEN

ramp op weinig bijdragen kunnen rekenen. De hoeveelheid media-aandacht voor een
probleem is afhankelijk van vele factoren die weinig met de omvang van het probleem te
maken hebben, zoals de fysieke of psychologische nabijheid van een doel. Problemen
dichter bij huis krijgen meer aandacht dan rampen in afgelegen gebieden.

De schuldvraag is ook van belang. Wanneer behoefte aan steun gezien wordt als het
gevolg van het eigen handelen, en slachtoffers hun problemen hadden kunnen voor-
komen, dan voelen potentiële helpers zich minder verantwoordelijk voor slachtoffers
(Schwartz, 1974). Slachtoffers van natuurgeweld kunnen daardoor over het algemeen
makkelijker op steun rekenen dan slachtoffers in een burgeroorlog. Kinderen worden
over het algemeen als behoeftiger gezien dan daklozen (Radley en Kennedy, 1992).

Zicht op behoefte aan steun kan ook ontstaan doordat mensen persoonlijk of via hun
netwerk in aanraking komen met problemen of situaties die door goede doelen worden
ondersteund. Problemen waar mensen vaker mee in aanraking komen, kunnen eerder op
giften rekenen (Radley en Kennedy, 1992). Dit geldt bijvoorbeeld voor giften aan doelen
op het gebied van gezondheid. Wie iemand kent met een bepaalde aandoening geeft
vaker aan doelen die deze aandoening bestrijden (Bekkers, Meijer en Schuyt, 2005).

Een vierde factor die maakt dat een groot probleem niet altijd op meer giften kan reke-
nen is de effectiviteit van hulp, het zevende principe dat we verderop in deze paragraaf
bespreken. Kort gezegd: het publiek heeft de neiging grote problemen als minder oplos-
baar te beschouwen, waardoor giften als minder effectief worden gezien (Warren en
Walker, 1991).

1.4.3 Gevraagd worden

Simpelweg gevraagd worden is een belangrijke reden voor mensen om geld te geven aan
goede doelen. In verreweg de meeste gevallen waarin mensen geven aan goede doelen,
gebeurt dat na een verzoek om een bijdrage van het goede doel. Ook geldt dat in de
meeste gevallen waarin mensen om een bijdrage voor een goed doel gevraagd worden,
zij aan dat verzoek voldoen. Huishoudens die vaker gevraagd worden om bijdragen,
geven vaker en meer (Bekkers, 2005; Bryant, Jeon-Slaughter, Kang en Tax, 2003).

Dit geldt met name voor persoonlijke verzoeken. Daarin ontstaat sociale druk om te
geven. Een gift is in veel gevallen een gunst, net als het vóór laten gaan van een onbe-
kende in de rij voor de kassa van de supermarkt of het lenen van een hamer aan de buur-
man. Het maakt daarbij weinig of niets uit wat het goede doel is (Thornton, Kirchner en
Jacobs, 1991). Onder fondsenwervers in de VS is het adagio: ‘People give to people, not
causes.’ Wanneer mensen gevraagd worden om een bijdrage, is met name de sociale
afstand tot de vrager bepalend voor de kans of iemand geld geeft. Hoe kleiner de afstand
tussen vrager en potentiële donateur, hoe groter de kans dat gegeven wordt. Het weige-
ren van een gift na een uitdrukkelijk persoonlijk verzoek kan de sociale relatie tussen de
gever en degene die het verzoek doet, in gevaar brengen. Wanneer de relatie voor de
gever minder waarde heeft, is de kans op een weigering groter. Een verzoek door een
onbekende heeft minder kans op succes dan een verzoek door een familielid (Bekkers,
2004).
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Direct-mail is minder effectief dan persoonlijke verzoeken, maar deze levert doorgaans
hogere gemiddelde giften op. Dit komt omdat via direct-mail om hogere bedragen kan
worden gevraagd, iets wat ongebruikelijk is bij persoonlijke verzoeken om giften.

Opvallend is dat huishoudens met hoge inkomens nauwelijks vaker gevraagd worden om
bijdragen aan goede doelen dan huishoudens met kleine inkomens. Dit komt omdat de
meeste fondsenwerving door vrijwillige collectanten gedaan wordt. Huishoudens krijgen
daardoor vooral vaker te maken met verzoeken om bijdragen als ze gemakkelijker bereik-
baar zijn voor collectanten. Huishoudens die zich begeven in sociale netwerken waarin
mensen regelmatig contact hebben met elkaar en positief staan ten opzichte van het
geven van geld aan goede doelen en vaak zelf ook geld geven aan goede doelen, zijn
gemakkelijker te bereiken door fondsenwervers en collectanten (Bekkers, 2005).

1.4.4 Reputatie

Geefgedrag is sociaal gedrag dat de omgeving een signaal geeft over de gever. Wie geeft
verkrijgt een reputatie een goed en verantwoordelijk burger te zijn (Glazer & Konrad,
1996). Dit geldt met name wanneer giften zichtbaar zijn voor anderen. Hoe zichtbaarder
giften zijn voor anderen, hoe gemakkelijker ze gedaan worden (Long, 1976). Dit komt
niet alleen door het mechanisme van sociale druk dat we zojuist besproken hebben, maar
ook doordat zichtbare giften de gever in een positief daglicht stelt in de samenleving als
geheel. Het vernoemen van onderzoeksinstituten, gebouwen, concertzalen en dergelijke
naar de donateur die de kosten gefinancierd heeft, is in Nederland minder gebruikelijk
dan in de Verenigde Staten. De meeste Nederlanders spreken niet vaak met anderen over
wat ze geven aan goede doelen. In Nederland wordt enige bescheidenheid over giften op
prijs gesteld. Er lijkt echter steeds meer openlijk geefgedrag te komen. Er komen steeds
meer ‘fondsen op naam’, die werken door het mechanisme van reputatie. Op kleine schaal
zien we deze trend in het dragen van polsbandjes in verschillende kleuren. De pols-
bandjes geven aan anderen niet alleen het signaal dat men een goed doel ondersteunt,
maar ze geven soms ook informatie over de hoogte van de gedane gift.

Een gift aan een goed doel laat zien dat de gever instemt met de doelstelling van de ont-
vangende organisatie. Giften aan doelen die de sociale omgeving van de gever positiever
waardeert, maken meer kans op succes. Giften aan doelen die door de omgeving gewaar-
deerd worden, leveren immers een betere reputatie op. Het reputatiemechanisme geldt
overigens niet alleen voor mensen, maar ook voor bedrijven. Bedrijven proberen via
sponsoring een goede reputatie te verkrijgen onder klanten en werknemers (Porter en
Kramer, 2002; Godfrey, 2005).

Openlijke giften leveren niet alleen voor de donateur status op, maar ook voor het goede
doel. Mensen geven eerder aan een goed doel als ze weten dat anderen er ook aan geven
(Reingen, 1982). Dit effect is nog sterker als bekende mensen zich aan een goed doel heb-
ben verbonden door geld te geven. Openlijke giften door bekende Nederlanders leveren
vaak weer nieuwe giften op van ‘gewone mensen’.
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1.4.5 Wereldverandering

Door te geven aan goede doelen kunnen mensen het gevoel krijgen dat ze meehelpen aan
het veranderen van de wereld in een door hen gewenste richting (Schwartz, 1975). Wie
armoede onwenselijk vindt, zal sterker gemotiveerd zijn om te geven aan hulporganisa-
ties die armoede en/of de gevolgen ervan bestrijden. Hetzelfde geldt voor gezondheid.
Wie gezondheid belangrijk vindt in het leven, zal sterker meeleven met mensen die aan
een ernstige ziekte lijden, en eerder aan goede doelen op het gebied van gezondheid
geven. Ook andere waarden kunnen een motief zijn voor giften aan specifieke goede
doelen, zoals de waarde die mensen toekennen aan het ongeboren kind, mensenrechten,
dierenwelzijn, het milieu, persvrijheid, vrede. Door een gift aan organisaties die opkomen
voor deze waarden, kunnen mensen bijdragen aan een ‘betere wereld’.

Het meten van de filantropische attitude: de ontwikkeling van een filantropieschaal
Mensen geven dan ook vaak aan doelen die ver weg liggen, of waarvan de gever zelf niet
(meer) profiteert of geniet. De begunstigden kent men niet, ziet men niet. Er is van contact
tussen gever en begunstigde geen sprake. De doelen waaraan men geeft, zijn organisaties
die zich inzetten voor algemeen nuttige doelen, die belangrijk zijn voor het functioneren
van de samenleving. Het feit dat mensen juist die doelen, algemeen maatschappelijke doe-
len, steunen, vraagt om een nadere verklaring. Wat beweegt hen?

Parsons analyseerde maatschappijen als sociale actiesystemen. Om als sociaal systeem te
overleven, onderscheidt hij ‘functionele vereisten’ (Parsons, 1951). Voor het bestaan en
voortbestaan van maatschappijen zijn vier van deze functionele vereisten essentieel,
namelijk: aanpassing, doelbereiking, integratie en handhaving van basispatronen (Par-
sons, 1960). Stel, we vatten filantropie, het vrijwillig geven aan maatschappelijke doelen,
op als uitingen van verantwoordelijkheid met betrekking tot de laatste twee functionele
eisen die Parsons ‘integratie’ en ‘patroonhandhaving’ noemt. In moderne termen ver-
taald: filantropie draagt bij aan sociale en ecologische functies als cohesie, socialisatie,
en aan het voortbestaan van de maatschappij. Deze maatschappij omvat zowel de eigen
samenleving als de wereldmaatschappij; het nationaal als internationaal niveau (mondi-
aal). Tevens gaat het niet alleen op voor de maatschappij van nu, maar ook voor die van
de toekomst (intergenerationele solidariteit).

Wanneer wij de Nederlandse goede doelen indelen naar deze twee maatschappelijke
kernfuncties dan ontstaat het volgende beeld:

1 Sociale kernfuncties: socialisatie en cohesie:
– Onderwijs en onderzoek.
– Maatschappelijke en sociale doelen.
– Internationale hulp.
– Gezondheid.
– Cultuur.
– Kerk en levensbeschouwing (religie).
– Sport en recreatie.
Zowel nationaal, mondiaal, nu en in de toekomst (intergenerationeel). 
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2 Ecologische kernfuncties (duurzaamheid)
– Milieu, natuurbehoud en dierenbescherming
Zowel nationaal, mondiaal, nu en in de toekomst (intergenerationeel). 

Deze algemeen maatschappelijke functies kunnen door onderscheiden maatschappelijke
subsystemen, afzonderlijk of in combinatie, worden vervuld. Dit zijn, in de Nederlandse
verhoudingen van dit moment, respectievelijk de economie (de markt), de politiek (de
overheid), het verwantschapssysteem (familie) of de vrijwillige bijdragen (filantropie). Bij
dit laatste verdient het aspect van particulier initiatief aandacht. Filantropische bijdragen
zijn vrijwillig: individuen handelen op basis van eigen verantwoordelijkheid. Dit leidt tot
een tweede element van filantropie, namelijk het private karakter ervan: de eigen verant-
woordelijkheid voor het algemeen belang, los van politici of los van marktpartijen.
Geven aan goede doelen is in die zin gebaseerd op een filantropische attitude: de eigen
verantwoordelijkheid jegens het algemeen maatschappelijk nut, i.c. jegens sociale en eco-
logische maatschappelijke kernfuncties, geconcretiseerd in de bereidheid tot bijdragen in
de vorm van geld en/of tijd.

Met een nieuwe schaal, die voor zover ons bekend in Nederland en in de wereld nog niet
bestaat, de filantropieschaal, wordt gepoogd deze attitude te meten (Schuyt et al., 2004;
Schuyt 2006). De schaal, die bestaat uit tien items, heeft een betrouwbaarheid (Cron-
bach’s alpha) van .78. De items zijn de volgende:

De filantropieschaal hangt samen met geefgedrag, zie figuur 1.3.

1 Ik heb weinig met mensen aan de andere kant van de wereld.
2 Ik vind het moeilijk te geven aan doelen waarvan ik niet zelf profiteer.
3 De maatschappij komt in gevaar omdat mensen zich steeds minder van elkaar aantrekken.
4 Het klimaatprobleem op aarde wordt erg overdreven.
5 De wereld vraagt om verantwoordelijke burgers.
6 Ik denk vaak: ‘Wie dan leeft, die dan zorgt.’
7 Ik geef aan maatschappelijke doelen, ongeacht wat de overheid of het bedrijfsleven doet.
8 Mensen vormen een gemeenschap.
9 Wij moeten de wereld voor de volgende generatie goed achterlaten.
10 Ik voel me niet verantwoordelijk voor het welzijn van de maatschappij.
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Figuur 1.3 Filantropieschaal: giften in 2005 in euro’s

1.4.6 Identiteit

Door geld te geven aan goede doelen geven mensen niet alleen een signaal aan anderen
af, maar ook aan zichzelf. Het geven van geld aan goede doelen kan een bepaald zelf-
beeld bevestigen. Omdat geven geld kost is geefgedrag vooral geschikt om een altruïs-
tisch zelfbeeld te bevestigen. Dit is een zelfbeeld waar de meeste mensen zich heel prettig
bij voelen. Het zegt dat je een goed mens bent en anderen wilt helpen ten koste van
jezelf. Hier komt ook het goede gevoel vandaan dat de meeste mensen krijgen wanneer
ze geld geven aan goede doelen. Veel mensen voelen zich beter over zichzelf als persoon,
door anderen te helpen.

Vaak wordt gezegd dat mensen geven aan goede doelen om hun ‘schuldgevoel af te
kopen’. De idee achter deze populaire verklaring is dat mensen zich slecht gaan voelen
over zichzelf als ze niet zouden geven aan een goed doel. Dit is in feite dezelfde verkla-
ring als die van het altruïstische zelfbeeld. Niet-geven zou schuldgevoel opleveren, en
een bedreiging vormen voor het altruïstische zelfbeeld (Schwartz, 1974). Experimenten
door psychologen hebben een sterke bevestiging opgeleverd voor deze verklaring (zie bij-
voorbeeld Cialdini en Schroeder, 1976). Ook blijkt dat mensen hun identiteit aanpassen
aan hun gedrag. Wie jarenlang geeft, gaat zichzelf zien als een altruïstisch persoon (Pili-
avin en Callero, 1991). Omdat mensen het over het algemeen prettig vinden om hun zelf-
beeld te behouden, zal iemand die zichzelf ziet als een altruïst, het moeilijk vinden om te
stoppen met geven.

1.4.7 Effectiviteit

Ten slotte de zevende factor die het geefgedrag beïnvloedt: de effectiviteit van goede doe-
len. Mensen maken een inschatting van de effectiviteit van een gift voor het bereiken van
het gestelde doel (Arumi et al., 2005; Radley en Kennedy, 1991). Deze inschatting van de
effectiviteit is vrij subjectief. Deze hangt onder andere af van de mate van vertrouwen die
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mensen in het algemeen in anderen stellen. Wie weinig vertrouwen heeft in anderen, denkt
al snel dat er ‘veel aan de strijkstok blijft hangen’ en zal niet geven aan een goed doel, hoe
goed het ook is (Bekkers, 2006). Goede doelen besteden doorgaans hun inkomsten aan pro-
jecten waarvan het succes voor de donateurs moeilijk te beoordelen is. Daarom is het ver-
trouwen van het publiek zo belangrijk voor goede doelen. Vertrouwen is voor sommige
goede doelen belangrijker dan voor andere. Met name organisaties op het gebied van inter-
nationale hulp, gezondheid, maatschappelijke en sociale doelen, en natuur- en milieuorga-
nisaties ontvangen minder geld van mensen die weinig vertrouwen hebben in goede doe-
len. Dit komt doordat deze organisaties zich richten op doelen die moeilijk te bestrijden
zijn, waardoor donateurs moeilijker precies kunnen zien wat het effect is van hun giften
(Bekkers, 2006). Voor andere goede doelen, zoals de kerken en doelen op het terrein van
cultuur, sport en recreatie en onderwijs en onderzoek, is vertrouwen minder van belang.
Deze doelen verlenen diensten waarop de donateur een beter zicht heeft.

Overigens is het Nederlandse publiek niet goed op de hoogte van de bestedingen van
goede doelen. Nederlanders schatten dat de kosten van fondsenwerving zo rond de 25%
liggen, terwijl deze in werkelijkheid eerder rond de 15% liggen. Dit is nog onder het per-
centage van 17% dat het publiek zegt acceptabel te vinden (Bekkers, 2003).

Goede doelen kunnen het vertrouwen van het publiek enigszins beïnvloeden door te vol-
doen aan de eisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Deze organisaties
mogen het CBF-keur voeren. Huishoudens die op de hoogte zijn van de eisen van het
CBF-keur, hebben meer vertrouwen in goede doelen en geven meer dan huishoudens die
het CBF-keur niet kennen (Bekkers, 2003, 2006).
Voor het vertrouwen in goede doelen geldt echter het oude spreekwoord ‘Vertrouwen
komt te voet, maar gaat te paard’. Het Nederlandse publiek reageerde in 2004 sterk op
berichten over de salariëring van managers van goede doelen, zoals die van de Hartstich-
ting en Plan Nederland. Deze organisaties zagen hun inkomsten sterk dalen na de ophef
over salarissen. Intussen is het vertrouwen in de Hartstichting redelijk hersteld; het ver-
trouwen in Plan Nederland nog niet. In 2005 had deze organisatie nog steeds te maken
met achterblijvende inkomsten uit giften van huishoudens

1.4.8 Conclusie

Vanzelfsprekend zijn de zeven mechanismen niet de enige factoren die te maken hebben
met geefgedrag. Ons inziens zijn ze echter wel de belangrijkste, omdat vele andere facto-
ren ertoe te herleiden zijn, zoals de redenen die mensen zelf noemen om te geven. Schuyt
(2002) heeft deze redenen in vijf groepen onderverdeeld. Eigen belang (1) is van belang
bij het kostenmechanisme. Verwantschap (2) is een motief dat gaat spelen wanneer
behoeften zichtbaar worden. Status (3) is een vorm van reputatie. Deugd en moraliteit (4)
volgen uit het mechanisme van identiteit. Verbeelding (5), ten slotte, is een vorm van het
mechanisme van wereldverbetering.

De invloed van de zeven mechanismen verschilt per doel. Voor giften aan de kerk is het
inkomen bijvoorbeeld minder sterk van belang dan voor giften aan andere doelen. De
zichtbaarheid van de behoefte is sterker van belang voor doelen op het gebied van
gezondheid en internationale hulp dan voor doelen op het gebied van cultuur.
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Ten slotte merken we ook op, dat de verschillende factoren vaak tegelijkertijd werkzaam zijn
en soms ook op elkaar inwerken. Motieven om te geven zoals wereldverandering en vertrou-
wen, worden pas van belang als mensen ook gevraagd wordt om te geven. Vertrouwen in een
goed doel is minder belangrijk wanneer het verzoek om een gift door een bekende van de
potentiële donateur wordt gedaan. En wanneer het motief van wereldverandering heel
belangrijk is, zullen financiële hulpbronnen minder indicatief zijn voor de hoogte van een gift.

1.5 Sociaaldemografische kenmerken en filantropie

De hiervoor genoemde mechanismen verklaren waarom specifieke sociaaldemografische
groepen meer geven aan goede doelen dan andere. Uit eerder onderzoek is bekend dat een
sterkere kerkelijke betrokkenheid (kerkbezoek en kerklidmaatschap), een hogere leeftijd, het
hebben van betaald werk, een hoger opleidingsniveau, een hoger inkomen, het wonen in
een kleinere gemeente, het bezitten van een eigen huis, een groter aantal kinderen en het
hebben van een partner samengaan met hogere bijdragen aan goede doelen. In deze para-
graaf presenteren we analyses die het netto-effect van deze kenmerken schatten.

1.5.1 Methode

We doen dat door multipele regressieanalyses. Multipele regressieanalyse is een statisti-
sche techniek waarbij rekening wordt gehouden met meerdere factoren tegelijk. De
hogere giften van hogeropgeleide huishoudens bijvoorbeeld, zouden veroorzaakt kunnen
worden door het gemiddeld hogere inkomen van hogeropgeleiden. Door constant te hou-
den op inkomen – dus door lager- en hogeropgeleide huishoudens met eenzelfde inko-
men te vergelijken – krijgen we een beeld van het netto-effect van opleiding. Uit een
multipele regressieanalyse rolt voor alle sociaaldemografische achtergrondkenmerken het
netto-effect, waarbij de andere factoren constant gehouden zijn.

De analyses die we hebben verricht, bieden ook inzicht in de rol van vijf van de zeven
mechanismen die we hebben onderscheiden: kosten, gevraagd worden, wereldbeeld,
identiteit en effectiviteit. De invloed van het kostenmechanisme komt tot uiting in het
verband tussen inkomen en het gebruik van de giftenaftrek met het totaal gegeven
bedrag. Het gevraagd worden meten we met de vraag hoe vaak de respondenten in de
twee weken voorafgaand aan het onderzoek gevraagd zijn om een bijdrage aan een goed
doel. Identiteit meten we aan de hand van stellingen die empathie meten – de mate
waarin de respondenten zich omschrijven als een persoon die snel emotionele betrokken-
heid voelt bij anderen. Als meting van het wereldbeeldmechanisme nemen we een schaal
op van altruïstische waarden, die bestaat uit stellingen over het belang van het helpen
van anderen. Het mechanisme van vertrouwen meten we door een schaal van gegenera-
liseerd vertrouwen in de analyse te betrekken.1

1 Het reputatiemechanisme komt in deze analyse niet aan bod; daar wijden we een aparte paragraaf
aan (1.6 Ruimtelijke spreiding van geefgedrag over Nederland). Helaas is het niet mogelijk om alle
vijf de mechanismen volledig te meten. We hebben deze metingen gekozen omdat ze in ieder geval
de belangrijkste aspecten van de vijf mechanismen meten.
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De resultaten van de multipele regressieanalyses staan in tabel 1.8 en tabel 1.9 We laten
eerst zien wat de samenhang is tussen sociaaldemografische achtergrondkenmerken van
huishoudens en hun geefgedrag (model 1). Vervolgens houden we rekening met het kos-
tenmechanisme (model 2) en de mechanismen gevraagd worden, identiteit, wereldbeeld
en vertrouwen (model 3).

De mate waarin de verbanden van achtergrondkenmerken met geefgedrag afnemen als
we rekening houden met deze mechanismen, geeft aan in hoeverre zij het geefgedrag
verklaren. We bekijken twee aspecten van geefgedrag: de kans om te geven (tabel 1.8) en,
als het huishouden gegeven heeft, het totaalbedrag in euro’s onder de ‘gevers’, dat wil
zeggen de huishoudens die gegeven hebben (tabel 1.9).1

Tabel 1.8 Achtergronden van giften aan goede doelen (niet/wel, Geven in Nederland 2007)

1 Dit zijn huishoudens die minstens één keer een bedrag noemen op de vraag wat zij in 2005 aan de
negen soorten maatschappelijke en goede doelen gegeven hebben.

Niet/wel gegeven

Model 1 Model 2 Model 3

Vrouw
Lager onderwijs
Middelbaar onderwijs
Hoger onderwijs
Geboren voor 1941
Geboren na 1980
Niet-gelovig
Rooms-katholiek
Hervormd
Gereformeerd
Overige religies
1e inkomenskwintiel
2e inkomenskwintiel
3e inkomenskwintiel
4e inkomenskwintiel
5e inkomenskwintiel
Belastingaftrek voor giften toegepast
Nooit of niet zo vaak gevraagd om een gift
Gemiddeld gevraagd om een gift
Vaak gevraagd om een gift
Sterke empathie 

5,2*
–
7,2*
6,0**
–
1,2
–
5,7**
5,7*
8,1*
7,2(+)

–

3,4(+)

–
5,2
3,3
–
8,0*
–
5,6*
3,6
4,4
3,8
–
6,4**

10,0**
14,4**
14,0**
7,7**
–

1,9
–
4,5
2,3
–
9,3**
–
4,8*
1,9
2,4
1,2
–
6,7**
9,7**

13,7**
13,8**
6,7*
–
6,2**
4,9(+)

5,4*

(+) significant bij 10%; * significant bij 5%; ** significant bij 1%
NB: Niet-significante relaties van betaalde baan, geboren tussen 1940 en 1980, partner, thuiswonende kinderen, 
gemeentegrootte, huiseigenaar, kerkgang, vertrouwen, en altruïstische waarden zijn niet getoond. De volledige 
tabel is beschikbaar op de Geven in Nederland-website.



48 DEEL A – BRONNEN VAN DE BIJDRAGEN

Tabel 1.9 Achtergronden van totaalbedrag gegeven in 2005 aan alle doelen (Geven in Nederland 

2007)

Het uitgangspunt van deze tabellen is het gemiddelde geefgedrag in 2005 van het zoge-
naamde ‘basishuishouden’. Het basishuishouden is een huishouden met een aantal ken-
merken waarmee we huishoudens met andere kenmerken kunnen vergelijken. Als basis-
huishouden hebben we in onze analyses een huishouden genomen waarin de respondent
een man is met een lager onderwijsniveau (lo/lbo), zonder betaald werk, met een laag
inkomen1, die in een huurhuis woont, géén belastingaftrek voor giften heeft toegepast,

Totaalbedrag (onder gevers)

Model 1 Model 2 Model 3

Lager onderwijs
Middelbaar onderwijs
Hoger onderwijs
Geboren voor 1941
Geboren tussen 1941 en 1950
Geboren tussen 1951 en 1960
Geboren tussen 1961 en 1970
Geboren tussen 1971 en 1980
Geboren na 1980
Niet-gelovig
Rooms-katholiek
Hervormd
Gereformeerd
Overige religies
Partner
Thuiswonende kinderen
1e inkomenskwintiel
2e inkomenskwintiel
3e inkomenskwintiel
4e inkomenskwintiel
5e inkomenskwintiel
Huiseigenaar
Belastingaftrek voor giften toegepast
Gaat nooit tot soms naar de kerk
Gaat regelmatig (1× p/w) naar de kerk
Gaat zeer regelmatig (>1× p/w) naar de kerk
Nooit of niet zo vaak gevraagd om een gift
Vaak gevraagd om een gift
Veel vertrouwen in andere mensen
Sterk altruïstische waarden
Sterke empathie 

-
95,9(+)

189,0**
-

–120,7**
–202,0**
–262,8**
–266,6**
–324,9**

-
51,4(+)

312,1**
668,1**
670,0**
-23,9
48,4**

-
6,8

106,3**
-

-57,0
–106,3*
–143,4**
–140,1**
–117,6*

-
-9,7

167,3**
178,2**
281,6**
-86,2**
37,5**
-

65,2(+)

55,5
118,0**
169,5**
44,7(+)

522,1**
-

253,0**
462,8**

-
-6,5
84,5**
-

-54,6
-99,2*

–139,8**
–132,5**
-94,8(+)

-
-15,8
151,7**
158,3**
249,2 **
-73,4*
39,0**
-

72,1(+)

56,7
114,2**
165,2**
44,3(+)

496,4**
-

236,6**
431,8**

-
74,3*
56,4*
47,4(+)

75,5**

(+) significant bij 10%; * significant bij 5%; ** significant bij 1%
NB: Niet-significante relaties van geslacht, betaalde baan, gemeentegrootte, en gemiddeld gevraagd om een gift 
zijn niet getoond. De volledige tabel is beschikbaar op de Geven in Nederland-website.

1 We hebben de huishoudens ingedeeld in vijf inkomensgroepen van laag naar hoog, zogenaamde
kwintielen. Het eerste kwintiel, dat zijn de twintig procent huishoudens met de laagste inkomens,
vormt de vergelijkingsgroep.
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geboren is vóór 1941, in een gemeente woont met meer dan 10.000 inwoners, maar niet
in één van de drie grote steden (Amsterdam, Rotterdam of Den Haag), die nooit naar de
kerk gaat, niet bij een kerkgenootschap behoort, alleenstaand is, geen kinderen heeft,
nooit of niet zo vaak gevraagd wordt om een bijdrage aan een goed doel en die een laag
of gemiddeld niveau van vertrouwen, altruïsme en empathie heeft. Vervolgens hebben
we de verschillen berekend tussen huishoudens met allerhande kenmerken en het basis-
huishouden.

Een voorbeeld uit tabel 1.8 ter illustratie. Het basishuishouden is onkerkelijk. Het getal
5,7 voor rooms-katholiek in de eerste kolom betekent dat katholieke huishoudens 5,7%
vaker geven aan maatschappelijke en goede doelen dan onkerkelijke huishoudens. Het
sterretje ernaast geeft aan dat dit verschil significant is bij een onzekerheidsmarge van
5%. Dat wil zeggen dat de kans dat het verschil tussen katholieke en onkerkelijke huis-
houdens van 5,7% op toeval berust, minder dan 5% is. Het getal 51,4 in tabel 1.9 bete-
kent dat katholieke huishoudens gemiddeld € 51,40 meer geven dan onkerkelijke huis-
houdens. Dat er een plusje naast staat, betekent dat de kans dat dit verschil op toeval
berust tussen de 5 en 10% ligt.

1.5.2 Welke huishoudens geven vaker en meer?

Uit de analyses blijkt dat de kans om te geven hoger is onder huishoudens met een
hogere opleiding, een hoger inkomen, onder jonge huishoudens (geboren na 1980) en
onder religieuze huishoudens (zie de eerste en tweede kolom van tabel 1.8 model 1 en 2
voor de kans om te geven). Vanzelfsprekend is de kans om te geven ook hoger onder
huishoudens die gebruikmaken van de belastingaftrek voor giften – zij kunnen de aftrek
immers niet gebruiken als ze geen giften doen. Het totaal gegeven bedrag in 2005 is
hoger onder hogeropgeleide huishoudens, hogere inkomens, huiseigenaren, ouderen,
regelmatige kerkgangers, onder hervormde, gereformeerde en overig religieuze huishou-
dens, alleenstaanden en huishoudens met thuiswonende kinderen. Ook blijkt dat de
belastingaftrek vaker gebruikt wordt door huishoudens die meer geven (zie de tweede
kolom van tabel 1.9).

De resultaten in model 3 van tabel 1.8 laten zien dat giften vaker voorkomen onder huis-
houdens die vaker gevraagd worden om te geven, en onder huishoudens met een sterke
empathie. Het totaalbedrag is hoger onder huishoudens die vaker gevraagd worden om
een gift, die veel vertrouwen hebben in anderen, sterker altruïstische waarden en een
sterke empathie (zie model 3 van tabel 1.9). De huishoudens die het vaakst gevraagd
worden geven gemiddeld € 74 meer dan de huishoudens die niet of nauwelijks gevraagd
worden. Tussen de huishoudens die gemiddeld gevraagd worden, en de huishoudens die
niet of nauwelijks gevraagd worden, is geen verschil in het totaal gegeven bedrag. Huis-
houdens met sterk altruïstische waarden geven gemiddeld € 47 meer dan huishoudens
met lage of gemiddeld altruïstische waarden. Een sterke empathie verhoogt de kans om te
geven aan goede doelen met 5,4% en het bedrag met € 76.

Wanneer rekening wordt gehouden met deze metingen van de mechanismen: gevraagd
worden, psychologische baten, wereldbeeld en vertrouwen, zien we dat de verbanden
van opleiding, kerkgang en kerkelijke verbondenheid met geefgedrag afnemen. Dit bete-
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kent dat de mechanismen gedeeltelijk verklaren waarom hogeropgeleiden, kerkgangers
en kerkleden meer geven.

1.5.3 Kenmerken van huishoudens en totale giften in 2005

We bespreken nu de bevindingen voor elk van de kenmerken van huishoudens apart. We
concentreren ons daarbij op het totaalbedrag.

Opleiding
Figuur 1.4 laat zien dat hogeropgeleiden gemiddeld bijna € 350 per jaar geven aan maat-
schappelijke en goede doelen, bijna € 140 meer dan de lageropgeleiden. De analyse in
model 2 van tabel 1.9 laat zien dat het netto-effect van een hogere opleiding, rekening
houdend met het gemiddeld hogere inkomen van de hogeropgeleiden en het woningbe-
zit, zo’n € 106 per jaar is. Dat hogeropgeleiden vaker en meer geven komt dus voor een
groot gedeelte omdat ze meer verdienen en vaker een eigen huis hebben. Als ook reke-
ning wordt gehouden met de mechanismen van gevraagd worden, wereldbeeld, identi-
teit, en vertrouwen in model 3 is het verschil verkleind tot € 85. Deze mechanismen ver-
klaren dus ook een gedeelte van het verschil in giften tussen hoger- en lageropgeleiden.

Figuur 1.4 Gemiddelde gift naar opleidingsniveau

Inkomen
Figuur 1.5 laat zien dat het totaalbedrag aan giften toeneemt met het inkomen, maar dat
de verschillen relatief klein zijn. De laagste inkomens geven ongeveer € 85 minder per
jaar dan de drie middelste inkomensgroepen; de hoogste inkomensgroep geeft ongeveer
€ 70 meer dan de middeninkomens. De toename van het gegeven bedrag is niet recht
evenredig met de toename van het inkomen. De hoogste inkomensgroep verdient bijna
zeven keer zo veel als de laagste inkomensgroep, maar geeft slechts het dubbele. Als per-
centage van het inkomen nemen de giften dan ook af met het inkomen: de hoogste inko-
mens geven gemiddeld 0,8% van hun inkomen aan maatschappelijke en goede doelen, de
laagste gemiddeld 2,5%.1

1 Gebaseerd op appendix (zie website www.geveninnederland.nl).
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Figuur 1.5 Gemiddelde gift naar inkomen

Huisbezit
Figuur 1.6 laat zien dat huiseigenaren gemiddeld € 94 meer geven dan bewoners van een
huurhuis. De analyse in tabel 1.9 laat zien dat ongeveer de helft van dit verschil veroor-
zaakt wordt door andere factoren, zoals het gemiddeld hogere inkomen van eigenhuisbezit-
ters. Het netto-effect is slechts € 45. Als we rekening houden met de grotere kans dat huis-
bezitters gevraagd worden om een gift, neemt het verschil nauwelijks af. Waarschijnlijk is
het resterende verschil te verklaren door de grotere financiële zekerheid van huisbezitters.

Figuur 1.6 Gemiddelde gift naar huisbezit

Leeftijd
Ouderen geven gemiddeld meer dan jongeren, zo blijkt uit figuur 17. De groep geboren
vóór 1941 (in 2005 dus minimaal 65 jaar oud) geeft gemiddeld € 150 meer dan de groep
geboren tussen 1941 en 1950 (56-65 jaar oud), € 213 meer dan de groep geboren tussen
1951 en 1960 (46 tot 55 jaar oud), € 250 meer dan de 36-45-jarigen, € 209 meer dan de
26-35-jarigen, en € 235 meer dan de jongste leeftijdsgroep (18-25 jaar, geboren na
1980). Uit de analyse in model 2 van tabel 1.9 blijkt dat deze verschillen voor een groot
gedeelte veroorzaakt worden door verschillen in inkomen, eigenhuisbezit en kerkelijk-
heid. De verschillen tussen de oudste leeftijdsgroep en de jongere leeftijdsgroepen zijn
dan respectievelijk € 57 (niet significant), € 106, € 143, € 140, en € 118. Als we rekening
houden met de grotere kans om gevraagd te worden om een gift voor ouderen en hun
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gemiddeld sterkere empathie en altruïstische waarden, worden de verschillen nog wat
kleiner. Ander onderzoek suggereert dat de resterende verschillen tussen jongeren en
ouderen voor het grootste gedeelte liggen aan verschillen in levensfase en niet in genera-
tieverschillen (Bekkers, 2006).

Figuur 1.7 Gemiddelde gift naar leeftijd

Gemeentegrootte
Uit figuur 1.8 blijkt dat inwoners van kleine dorpen en grote steden meer geven dan
inwoners van andere gemeenten (respectievelijk € 94 en € 30 meer). Uit de analyse in
tabel 1.8 blijkt dat in 2005 het geefgedrag van huishoudens in kleine dorpen en grote
steden helemaal niet afwijkt van dat van inwoners van andere gemeenten als rekening
wordt gehouden met sociaaldemografische verschillen. Inwoners van kleine dorpen zijn
vaker kerkelijk en hebben vaker hun woning in eigen bezit, en inwoners van grote steden
zijn vaker hogeropgeleid.

Figuur 1.8 Gemiddelde gift naar gemeentegrootte
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Er is overigens wel een groot verschil in de manier waarop inwoners van kleine en grote
gemeenten geld geven. In kleinere gemeenten wordt een groter gedeelte van de totale
giften aan maatschappelijke en goede doelen ingezameld via collecten. Figuur 1.9 laat dit
duidelijk zien. Hoe kleiner de gemeente, hoe hoger de collecteopbrengsten per huishou-
den. In grotere gemeenten gaat een groter gedeelte via overschrijvingen. Dit heeft te
maken met de grotere beschikbaarheid van vrijwillige collectanten in kleinere gemeenten
en met het hogere onderwijsniveau van stedelingen. Hogeropgeleiden geven vaker via
overschrijvingen.

Figuur 1.9 Gemiddelde opbrengst van collecten per huishouden naar gemeentegrootte in 2000 
en 2005 (bron: CBF, 2006)

Kerkgang
Regelmatige kerkgang gaat samen met een hoger gemiddeld totaalbedrag (zie figuur
1.10). De wekelijkse kerkgangers geven gemiddeld € 610 meer dan degenen die nooit
naar de kerk gaan; wie meer dan eens per week gaat geeft € 836 meer. Als rekening
wordt gehouden met andere factoren die samenhangen met kerkgang, blijkt dat de ver-
schillen aanmerkelijk kleiner zijn, maar nog steeds aanzienlijk (zie tabel 1.9). Degenen
die wekelijks naar de kerk gaan, geven € 253 meer dan degenen die nooit naar de kerk
gaan; degenen die meermalen per week de kerk bezoeken, geven gemiddeld € 463 meer.
Uit de analyses per doel (zie deel B) blijkt dat het grootste gedeelte van de giften van fre-
quente kerkgangers terechtkomen bij de kerk. In model 3 van tabel 1.9 blijkt dat de
verschillen tussen minder en meer frequente kerkgangers afnemen als rekening wordt
gehouden met hun hogere kans om gevraagd te worden en hun hogere niveaus van ver-
trouwen, altruïsme en empathie.
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Figuur 1.10 Gemiddelde gift naar frequentie van kerkgang

Religieuze verbondenheid
Figuur 1.11 laat zien dat onkerkelijken het minst geven (gemiddeld zo’n € 205), katholie-
ken iets meer (€ 264), hervormde huishoudens flink meer (gemiddeld € 562), gerefor-
meerde huishoudens nog meer (€ 892) en het meest geven leden van kleine christelijke
groepen (€ 1.091). Als rekening wordt gehouden met de invloed van kerkgang, nemen de
verschillen tussen kerkleden en onkerkelijken sterk af. Katholieke huishoudens geven
weliswaar vaker, maar niet meer dan onkerkelijke huishoudens. Gereformeerde huishou-
dens geven vaker én hogere bedragen (€ 178). Hervormde en overig religieuze huishou-
dens geven hogere bedragen (respectievelijk € 167 en € 281). Als rekening gehouden
wordt met de kans om gevraagd te worden en met vertrouwen, altruïstische waarden en
empathie, worden de verschillen tussen religieuze groepen en onkerkelijken kleiner, al
blijven ze substantieel. Gedeeltelijk worden verschillen tussen onkerkelijken en leden van
religieuze groepen dus verklaard door de gemeten aspecten van de vier mechanismen. Uit
eerder onderzoek is bekend dat dit met name geldt voor giften van kerkleden aan doelen
buiten de kerk zelf (Bekkers, 2003). Kerkelijke bijdragen zijn sterk verbonden aan de mate
van binding met de lokale geloofsgemeenschap.

€         –

€    100

€    200

€    300

€    400

€    500

€    600

€    700

€    800

€    900

€ 1.000

Gaat nooit of zelden 
naar de kerk

Gaat regelmatig 
naar de kerk

Gaat zeer regelmatig 
naar de kerk

Gemiddelde kerkelijke gift

Gemiddelde seculiere (niet-kerkelijke) gift



HOOFDSTUK 1 55

Figuur 1.11 Gemiddelde gift naar kerklidmaatschap

Gezinssituatie
Uit figuur 1.12 blijkt dat alleenstaanden gemiddeld € 26 minder geven dan koppels. Uit de
analyses blijkt echter dat alleenstaanden meer geven dan koppels, wanneer rekening wordt
gehouden met andere kenmerken van alleenstaanden. Alleenstaanden wonen vaker in een
huurhuis, zijn vaker onkerkelijk, gaan minder vaak naar de kerk, zijn jonger en verdienen
minder dan koppels. Gegeven deze kenmerken zou men verwachten dat de jaarlijkse giften
van alleenstaanden veel lager moeten zijn dan die van koppels, maar dat zijn ze niet.
Huishoudens met thuiswonende kinderen lijken (figuur 1.13) meer te geven dan huishou-
dens zonder kinderen. Tabel 1.9 laat echter zien dat het verband omgekeerd is als reke-
ning wordt gehouden met andere kenmerken van huishoudens met kinderen. Uit nadere
analyse (zie deel B) blijkt dat dit met name geldt voor giften aan de kerk. Kinderrijke
gezinnen zijn sterker kerkelijk betrokken.

Figuur 1.12 Gemiddelde gift naar relatietype
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Figuur 1.13 Gemiddelde gift naar kinderen

1.6 Ruimtelijke spreiding van geefgedrag over Nederland1

Er bestaan grote verschillen tussen gemeenten in Nederland in de omvang en de aard
van het geefgedrag. We kijken in deze paragraaf naar giften via collectes en giften via
bank/giro/internet. We analyseren deze twee typen giften apart, omdat ze nogal van
elkaar verschillen. Gemeenten waarin veel via collectes gegeven wordt zijn lang niet
altijd gemeenten waar veel via bank/giro/internet gegeven wordt. Figuur 1.14 laat zien
wat er per huishouden in Nederlandse gemeenten in 2005 gemiddeld gegeven werd in de
collectes uit het collecterooster dat het CBF jaarlijks in overleg met de goede doelen vast-
stelt2. In de lichtgrijs gekleurde gemeenten werd minder gegeven dan in de donkergrijs
gekleurde. Het gemiddelde over alle huishoudens is € 7,30.
Figuur 1.15 laat zien wat er in 2004-2005 jaarlijks per huishouden in Nederlandse
gemeenten gemiddeld gegeven werd per bank/giro/internet.3 Ook in deze kaart zijn de

1 Wij bedanken Fred Toppen van de capaciteitsgroep Sociale Geografie van de Universiteit Utrecht, die ons
op weg geholpen heeft met de kaarten; Bob Hoogewind van WDM Nederland BV voor het ter beschikking
stellen van de GCE-data en Pieter Heij van McKinsey voor het ter beschikking stellen van de 21 Minuten-
data. De kaarten zijn vervaardigd door Alterra, centrum voor Geo-informatie, in Wageningen.

2 De gegevens in figuur 1.14 zijn beschikbaar gesteld door het CBF op haar website. Helaas ontbreken
gegevens voor de gemeenten Delft, Druten, Echt-Susteren, Reiderland, Rotterdam, Rozendaal, Seve-
num, en Strijen. Deze gemeenten verschijnen als witte vlekken op de kaart. Voor een groot aantal
gemeenten waren geen gegevens over 2005 beschikbaar, maar wel gegevens uit eerdere jaren. Voor
deze gemeenten zijn schattingen gemaakt gebaseerd op lineaire extrapolaties van de gemiddelde
groei in de gemeenten waarover wel gegevens beschikbaar waren. De gemiddelde groei ten opzichte
van de jaren 2000-2004 was respectievelijk 20,0%, 22,7%, 18,3%, 8,0% en 5,2%.

3 De gegevens in figuur 1.15 zijn eigendom van en beschikbaar gesteld door WDM Nederland BV. Het
betreft geaggregeerde gemiddelden van giften door in totaal zo’n 800.000 huishoudens die deelna-
men aan de Grote Consumenten Enquêtes van voor- en najaar 2004 en 2005. De schattingen zijn
verkregen door de gerapporteerde frequentie waarmee het huishouden jaarlijks giften doet via bank/
giro/internet, te vermenigvuldigen met het gerapporteerde bedrag dat bij de laatste gift is gegeven.
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giften het laagst in de lichtgekleurde gemeenten, en het hoogst in de donkergrijs
gekleurde gemeenten. Het gemiddelde over alle huishoudens is € 38,30.

1.6.1 De gemeenten waarin het meest en het minst gegeven wordt

De tien gemeenten waar in collectes het meest werd gegeven liggen verspreid over
Nederland, maar ze hebben met elkaar gemeen dat ze dunbevolkt zijn en overwegend
agrarisch van karakter. Het minst werd er gegeven in de grote steden.1 De tien gemeenten
waar per bank/giro/internet het meest werd gegeven bevat veel rijke gemeenten in het
westen van het land. De tien gemeenten waar het minst per bank/giro/internet werd
gegeven liggen allemaal in Noord-Brabant en Limburg, met uitzondering van Rijnwaar-
den (Gelderland) en Pekela (Groningen). Geen enkele gemeente komt op twee lijstjes
tegelijkertijd voor.

Tabel 1.10 Tien gemeenten waarin het meest wordt gegeven in collectes en per bank/giro/
internet (in euro per huishouden)

Tabel 1.11 Tien gemeenten waarin het minst wordt gegeven in collectes en per bank/giro/internet 
(in euro per huishouden)

1 Gezien de gemiddelden van de andere grote steden en de gemeenten Schiedam en Vlaardingen, is het
waarschijnlijk dat de gemeente Rotterdam ook in de top vijf van gemeenten met de laagste giften
hoort.

Collecte-inkomsten Giften per bank/giro/internet

1 Urk
2 Zederik
3 Valkenburg (ZH)
4 Bunschoten
5 Dirksland
6 Tubbergen
7 Graafstroom 
8 Kollumerland
9 Maasdonk

10 Giessenlanden

45,27
28,93
26,24
25,44
23,32
20,44
19,51
19,31
18,90
18,56

1 Rozendaal
2 Gaasterlân-Sleat
3 Landsmeer
4 Oegstgeest
5 Wassenaar
6 Bloemendaal
7 Bussum
8 Laren
9 Ermelo

10 Culemborg

147,71
121,56
101,62
84,36
83,59
82,49
81,46
81,32
78,94
78,94

Collecte-inkomsten Giften per bank/giro/internet

1 ’s-Gravenhage
2 Amsterdam
3 Utrecht
4 Groningen
5 Arnhem
6 Vaals
7 Heerlen
8 Schiedam
9 Nijmegen

10 Vlaardingen

0,75
1,06
1,87
2,19
2,23
2,26
2,28
2,36
2,38
2,57

1 Kessel
2 Asten
3 Mill en Sint Hubert
4 Helden
5 Meijel
6 Rijnwaarden
7 Gemert-Bakel
8 Ambt Montfort
9 Zundert

10 Pekela

11,45
12,79
13,44
13,60
14,00
14,26
14,54
14,59
14,72
14,81
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1.6.2 Geefgedrag in Nederland per provincie

We beschrijven nu de spreiding van geefgedrag over Nederland per provincie (zie voor de
gemiddelden per provincie tabel A in appendix op www.geveninnederland.nl). We begin-
nen in het zuiden. Opvallend in de rij van tien gemeenten waarin het minst wordt gege-
ven, is namelijk de positie van het Limburgse Vaals en Heerlen. In het algemeen blijkt dat
in gemeenten in de provincie Limburg het minst wordt gegeven. Noord-Limburg en de
Peel kennen iets hogere collecte-inkomsten dan Midden- en Zuid-Limburg; giften via
bank/giro/internet zijn juist hoger in Zuid-Limburg.
Ook in Noord-Brabant wordt weinig gegeven, en dan met name in het gedeelte beneden
de Maas. In de Brabantse gemeenten tussen Maas en Waal (Werkendam, Woudrichem,
Aalburg) wordt juist meer dan gemiddeld gegeven. Het gemiddelde voor Noord-Brabant
ligt daardoor iets hoger dan dat voor Limburg.
Zeeland ligt boven het gemiddelde, met name door de gemeente Veere. In Zeeuws-Vlaan-
deren ligt het geefgedrag rond het gemiddelde.
Zuid-Holland kent een sterke variatie in het geefgedrag. Op het eiland Goeree-Overflak-
kee liggen de giften hoger dan het gemiddelde. In de stedelijke gemeenten rondom Rot-
terdam (Vlaardingen, Schiedam, Rozenburg, Capelle aan den IJssel, Spijkenisse) wordt in
collectes weinig gegeven. In het groene hart en andere agrarische gemeenten (Valken-
burg, Midden-Delfland, Westland) ligt het geefgedrag juist weer boven het gemiddelde.
Zederik (ten noorden van Gorinchem) en Valkenburg (tussen Katwijk en Leiden) staan
wat betreft collecte-inkomsten zelfs op de tweede respectievelijk derde plaats van heel
Nederland.
Utrecht kent ook een grote variatie. In de stad Utrecht zijn de collecte-inkomsten laag,
maar de giften per bank/giro/internet bovengemiddeld. Ditzelfde geldt voor Amersfoort
en Zeist. Ook het gedeelte van de provincie Utrecht in het groene hart (Montfoort, Lopik)
en de gemeenten ten oosten van Zeist (Leusden, Veenendaal) zitten boven het gemid-
delde.
Noord-Holland telt veel inwoners in gemeenten die wat collecte-inkomsten betreft onder
het gemiddelde liggen, zoals Amsterdam en omstreken, Haarlem, Alkmaar en Den Helder.
Deze laatste twee liggen ook onder het gemiddelde wat betreft de giften per bank/giro/
internet, de eerste twee zitten juist boven het gemiddelde. Ook de gemeenten in het Gooi
liggen onder het gemiddelde wat collectes betreft, maar de giften per bank/giro/internet
liggen boven het gemiddelde. De minder dichtbevolkte gebieden in de bollenstreek
(Aalsmeer, Hillegom), Texel, West-Friesland en de poldergemeenten in het noorden van
Noord-Holland liggen rond het gemiddelde voor wat betreft bank/giro/internet, maar
boven het gemiddelde bij collectes.
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Figuur 1.14 Gemiddelde gift in euro’s in collectes per huishouden in 2005 in Nederlandse 
gemeenten (bron: collecte-inkomsten 2000-2005 per gemeente, CBF)
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Figuur 1.15 Gemiddelde gift in euro’s per huishouden via bank/giro/internet in 2005 in 
Nederlandse gemeenten (bron: Grote Consumenten Enquêtes 2004-2005, WDM)

Gelderland ligt boven het gemiddelde voor Nederland, ondanks de beneden-gemiddelde
opbrengsten in de steden Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn, Zutphen en Deventer. Dit komt
met name door de hogere opbrengsten in het land van Maas en Waal en op de Veluwe.
De Achterhoek geeft bovengemiddeld in collectes, maar minder dan gemiddeld via bank/
giro/internet.
Flevoland ligt onder het gemiddelde voor Nederland door de steden Almere en Lelystad.
In Urk wordt in collectes het meest gegeven van heel het land. Ook voor wat betreft gif-
ten via bank/giro/internet staat deze gemeente vrij hoog (plaats 42). Interessant is dat
ook aan de overkant van het IJsselmeer, in Edam-Volendam, veel in collectes wordt
gegeven (de dertiende plaats). Wat giften via bank/giro/internet betreft ligt deze
gemeente juist beneden het gemiddelde.
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In Overijssel scoren Hengelo, Almelo, Borne en Enschede redelijk laag. Zwolle ligt boven
het gemiddelde door hoge giften via bank/giro/internet. De minder dichtbevolkte gemeen-
ten van Overijssel trekken het gemiddelde voor de provincie flink omhoog.
In Drenthe ligt de stad Emmen onder het gemiddelde voor Nederland. Assen heeft lage
collecte-inkomsten, maar juist bovengemiddelde giften via bank/giro/internet. In de
gemeenten die minder huishoudens tellen, liggen de collecteopbrengsten hoger.
In Groningen scoort de stad Groningen laag. Ook in Veendam en Delfzijl en de minder
dichtbevolkte gemeenten in de omgeving wordt weinig gegeven. In de gemeenten in het
noorden en het westen van Groningen wordt juist meer dan gemiddeld gegeven.
Friesland ten slotte, is de provincie waar via collectes het meest per huishouden wordt
gegeven; voor wat betreft giften per bank/giro/internet zit de provincie in de midden-
moot, ondanks de tweede plek voor Gaasterlân-Sleat. Van de Waddeneilanden ligt de
collecteopbrengst op Schiermonnikoog het hoogst, gevolgd door Vlieland en Ameland. In
Leeuwarden en Heerenveen liggen de giften rond het landelijk gemiddelde.

1.6.3 Kenmerken van gemeenten en geefgedrag

Welke kenmerken van gemeenten in Nederland hangen samen met de giften aan goede
doelen? Zo op het eerste gezicht zijn in de figuren 1.14 en 1.15 al enkele relaties zicht-
baar. Om deze relaties te kwantificeren hebben we regressieanalyses verricht van de
samenhang tussen giften in collectes, via bank/giro/internet en de som van deze twee
met enkele kenmerken van gemeenten. Het gaat om het percentage van de bevolking dat
katholiek, hervormd, gereformeerd en onkerkelijk is, de adresdichtheid, het percentage
van de huishoudens met een laag inkomen, het gemiddelde huishoudinkomen, het per-
centage van de bevolking dat lid is van minstens één maatschappelijke organisatie, het
gemiddelde aantal lidmaatschappen van maatschappelijke organisaties, en het percen-
tage van de huishoudens dat bereid is onbetaald werk te doen en buren of vrienden te
helpen. De gegevens zijn afkomstig van het CBF, het CBS, WDM en McKinsey.1

In de regressieanalyse (zie tabel 1.12) is het verband van gemeentekenmerken geschat,
waarbij rekening gehouden wordt met de verbanden van alle andere beschikbare ken-

1 Deze gegevens zijn afkomstig van het CBS en van McKinsey. Voor wat betreft religiositeit gaat het
om de gemiddelde proporties in de 40 COROP-gebieden in Nederland in 2003, die geschat zijn op
basis van POLS (Permanent Onderzoek Leefsituatie). Voor wat betreft stedelijkheid gaat het om de
kerncijfers van gemeenten in Nederland. Voor wat betreft inkomen gaat het om schattingen op basis
van het IPO (Inkomens Panel Onderzoek). De gegevens over lidmaatschap, bereidheid tot hulp aan
buren en vrienden en bereidheid tot vrijwilligerswerk zijn afkomstig uit het ’21 minuten’-onderzoek
uit 2005. Voor wat betreft lidmaatschap gaat het om het percentage van de respondenten per
gemeente dat zegt lid te zijn van minstens één maatschappelijke organisatie en het gemiddeld aantal
lidmaatschappen. Deze cijfers zijn gebaseerd op 84.473 waarnemingen. Voor wat betreft de bereid-
heid tot hulp gaat het om het percentage van de respondenten per gemeente dat ‘een keer per maand’,
‘een keer per week’ of ‘een aantal keer per week’ antwoordt op de vraag ‘Hoe vaak helpt u mee met
vrienden of buren als er iets te doen valt?’ Voor wat betreft de bereidheid tot vrijwilligerswerk gaat
het om het percentage van de respondenten per gemeente dat op de vraag ‘Wanneer zou u meer tijd
vrij maken om u in te zetten voor anderen zonder daarvoor een (financiële) compensatie te krijgen?’
als antwoord koos ‘Als ik beter zou weten aan welke activiteiten ik een bijdrage zou kunnen leveren’,
‘Als ik een bijdrage zou kunnen leveren aan activiteiten waar ik meer voldoening zou halen,’ ‘Als ik
dringender gevraagd zou worden een bijdrage te leveren’ of ‘Als ik meer erkenning zou krijgen voor
de door mij geleverde bijdrage.’ Deze cijfers zijn gebaseerd op 135.889 waarnemingen.
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merken. Deze schattingen wijken flink af van de ruwe correlaties tussen gemeenteken-
merken en geefgedrag (zie tabel B in de appendix op www.geveninnederland.nl). Alle
verbanden zijn weergegeven in percentages. Het verband tussen adresdichtheid en geef-
gedrag bijvoorbeeld, kan daardoor als volgt begrepen worden: als de adresdichtheid met
10% toeneemt, dan nemen de giften in collectes met 4,8% af. Tabel 1.12 toont alleen de
significante relaties; wanneer geen getal is vermeld, is het verband statistisch niet signifi-
cant (voor de volledige resultaten zie tabel C in appendix op www.geveninnederland.nl).
We benadrukken dat de relaties die in de tabel weergegeven worden, geen causale relaties
zijn. Het gaat om verbanden tussen kenmerken van gemeenten. De gevonden verbanden
zullen in de meeste gevallen het gevolg zijn van compositie-effecten: het zijn niet de
kenmerken van gemeenten, maar de kenmerken van de inwoners van die gemeenten die
het geefgedrag in die gemeenten bepalen. Nader onderzoek zal uitwijzen in welke mate
er sprake is van contexteffecten: invloeden van de sociale omgeving in de gemeente op
het geefgedrag van individuele burgers.

Tabel 1.12 Samenhang tussen kenmerken van gemeenten en giften in collectes, via bank/giro/
internet en totale giften (n = 457)

De analyse (tabel 1.12) laat ten eerste zien dat de totale giften het sterkst samenhangen
met het gemiddelde inkomen. Dat verband is redelijk sterk: als het gemiddelde inkomen
in een gemeente met 10% toeneemt, nemen de giften met bijna 6% toe. Overigens heeft
het gemiddelde inkomen uitsluitend een verband met giften via bank/giro/internet; gif-
ten in collectes zijn niet hoger in gemeenten met hogere inkomens. We hebben in para-
graaf 1.5 ook gezien dat giften toenemen met het inkomen.

Ten tweede is te zien dat de opbrengst hoger is in de sterker protestante gemeenten, en
dan met name in de gemeenten waar een hoger percentage van de bevolking gerefor-
meerd is. We zien op de twee kaarten (figuur 1.14 en 1.15) duidelijk de ‘bijbelgordel’
lopen van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, via het land van Maas en Waal, en de
Veluwe naar Overijssel. Ter vergelijking is in figuur 1.16 het percentage SGP-stemmers
bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2003 weergegeven. Uit tabel 1.12 maken we op dat
in gemeenten waar het percentage gereformeerden 10% hoger is, de giften 4,2% hoger
zijn. De samenhang tussen giften en het percentage hervormden is zwakker, dat komt
met name door giften via bank/giro/internet. Het verband tussen protestantisme en geef-
gedrag is ook uit eerder onderzoek bekend (Bekkers, 2003).

Collectes Bank/giro/
internet

Totaal

Gemiddeld inkomen
% gereformeerd
% hervormd
% laag inkomen
Zou buren/vrienden helpen
Adresdichtheid
% onkerkelijk
Aantal lidmaatschappen

+2,8

–3,0

–4,8

–0,8

+5,9
+3,2
+1,7
+1,2
+0,7
+1,4
–1,0

+5,7
+4,2
+1,4
+1,2
+0,8
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Figuur 1.16 Percentage SGP-stemmers bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2003 (Vos, 2006)

Opvallend is dat het percentage katholieken in een gemeente geen zelfstandig verband
heeft met giften, noch in collectes, noch via bank/giro/internet. Toch is in zowel figuur 1.14
als figuur 1.15 duidelijk te zien dat in het katholieke zuiden van Nederland veel minder
wordt gegeven dan in de rest van Nederland. Dat het percentage katholieken in de analyse
desalniettemin geen verband heeft met geefgedrag, duidt erop dat in katholieke gemeenten
vooral minder gegeven wordt omdat er minder hervormden en gereformeerden wonen. Dit
is te zien aan de bovengemiddelde giften in overwegend katholieke gebieden boven de
rivieren waar ook relatief veel protestanten wonen, zoals in de Achterhoek en in Edam-
Volendam.
Intrigerend is dat het percentage lage inkomens een negatief verband heeft met giften in
collectes, en een positief verband met giften via bank/giro/internet. Het is onduidelijk
hoe deze verbanden tot stand komen. Een mogelijke interpretatie is dat giften via bank/
giro/internet hoger zijn in gemeenten met meer lage inkomens, omdat in die gemeenten
armoede duidelijker zichtbaar is. Het is echter ook mogelijk dat in gemeenten met een
hoger percentage lage inkomens meer gegeven wordt om heel andere redenen die weinig
met armoede te maken hebben. Nader onderzoek moet dit uitwijzen.
Het percentage van de bevolking in een gemeente dat zegt buren of vrienden te helpen
wanneer dat nodig is, heeft een zwak positief verband met giften aan goede doelen. Op
zichzelf is het niet verbazingwekkend dat er in gemeenten waarin mensen ‘meer voor
elkaar over hebben’, meer gegeven wordt aan goede doelen. Het is wel interessant dat dit
verband niet tot stand komt door hogere giften in collectes, maar door hogere giften via
bank/giro/internet. Dit komt doordat giften per bank/giro/internet sterker te maken heb-
ben met het gevoel van betrokkenheid dan giften in collectes, waarbij juist de sociale
druk om te geven hoger is.
Het aantal adressen per vierkante kilometer, een maat voor de stedelijkheid van een
gemeente, heeft een sterk negatieve relatie met de opbrengsten uit collectes, maar een
(zwak) positieve relatie met giften via bank/giro/internet. Hoe stedelijker een gemeente,
hoe minder er per huishouden in collectes wordt gegeven en hoe meer er gegireerd
wordt. Als giften in collectes en per bank/giro/internet worden opgeteld, is er geen rela-
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tie. Een gedeelte van de verklaring van de hogere collecte-inkomsten in landelijke gebie-
den zit in de organisatiestructuur van collectes. In minder dichtbevolkte gemeenten zijn
meer vrijwilligers beschikbaar die als collectant willen fungeren (zie hoofdstuk 6 Geven
van tijd: vrijwilligerswerk). Daardoor worden meer huishoudens bereikt met een verzoek
om een gift en zal de opbrengst van collectes hoger zijn. Daarnaast woont een groter
gedeelte van de bevolking in stedelijke gebieden in appartementen, waarvan de voordeur
minder gemakkelijk bereikbaar is voor collectanten. Ten slotte is in stedelijke gebieden de
sociale druk om te geven minder sterk.
Een hoger percentage onkerkelijken vermindert de giften per bank/giro/internet enigs-
zins; met giften en collectes en het totaalbedrag is geen significant verband. Deze bevin-
dingen stemmen overeen met voorgaand onderzoek naar giften door religieuze groepen
(Bekkers, 2003).
Een laatste kenmerk dat verband vertoont met giften, is het aantal lidmaatschappen van
maatschappelijke organisaties. Hoe hoger het gemiddeld aantal lidmaatschappen in een
gemeente, hoe lager de giften via collectes. Dit verband is opvallend. Vaak wordt gedacht
dat een sterk verenigingsleven en een hoger niveau van maatschappelijk engagement
samengaan met sterkere betrokkenheid bij goede doelen (Putnam, 2000). Uit onze ana-
lyse blijkt echter het tegendeel. Wellicht duidt een hoger aantal lidmaatschappen met
name op een hogere passieve betrokkenheid, en niet zozeer op de bereidheid tot vrijge-
vigheid.
Ten slotte benadrukken we dat onze analyse slechts een voorlopig beeld geeft. Nader
onderzoek is nodig om vast te stellen in welke mate de gevonden relaties contexteffecten
betreffen of compositie-effecten. Daarnaast is het wenselijk om meer kenmerken te
onderzoeken: bijvoorbeeld de waarde van huizen, het percentage etnische minderheden
en de gemiddelde opleiding. Verder kan het gebruik van meer gedetailleerde gegevens op
gemeenteniveau (bijvoorbeeld voor religiositeit, dat nu op regionaal niveau is gemeten)
een zuiverder schatting van contexteffecten opleveren.

1.7 Giftenaftrek in de inkomstenbelasting

De Staat wil het geven aan goede doelen bevorderen. Dit krijgt onder andere vorm door
de mogelijkheid die belastingbetalers hebben om giften aan bepaalde goede doelen van
het inkomen waarover de belasting wordt geheven af te trekken. In 2005 is op deze
manier uit de algemene middelen indirect 246 miljoen euro aan de goede doelen bijge-
dragen. In de Miljoenennota 2007 wordt een prognose van de belastinguitgaven tot 2011
gegeven. Daaruit blijkt dat de giftenaftrek in belang toeneemt, in absolute getallen van
246 miljoen euro in 2005 naar 304 miljoen euro in 2011.1

In de subparagrafen 1.7.1 en 1.7.2 treft u een algemene inleiding in de giftenaftrek aan.
In paragraaf 1.7.3 geven we weer of en in hoeverre respondenten van het Geven in
Nederland-onderzoek de aftrekmogelijkheid benutten.

1 Miljoenennota 2007, Kamerstuk 30 800, no.1.
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1.7.1 Beschrijving

Wat zijn aftrekbare giften?
Het fiscale recht hanteert de definitie van giften zoals die in artikel 6.33 van de Wet op de
inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) staat: ‘bevoordelingen uit vrijgevigheid
en verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat.’ Er moet sprake
zijn van een waardeverschuiving; de gever verarmt en het vermogen van de ontvanger
neemt toe1. Dit kan een waardeverschuiving in geld, maar ook in goederen zijn.
De definitie van een gift in het fiscale recht is ruimer dan de privaatrechtelijke definitie
daarvan. Dit blijkt onder meer uit een oud arrest ten aanzien van kerkelijke belastingen2,
waarin een kerklid met zijn kerkelijke bijdrage voldeed aan een natuurlijke verbintenis3.
Deze niet-afdwingbare verplichting uit moraal of fatsoen was privaatrechtelijk geen
schenking, maar deze kan wel als gift tot aftrek leiden.
De gift moet ‘drukken’. Dat wil zeggen dat de gift alleen aftrekbaar is als vaststaat dat
deze niet later terug wordt ontvangen. Ook mag door de gift geen geheel of gedeeltelijk
op geld waardeerbare aanspraak ontstaan.

Zoals hiervoor reeds aangegeven, is de giftenaftrek niet beperkt tot giften in geld. Arti-
kel 6.33 Wet IB 2001 is algemeen geformuleerd zodat giften in natura of indirecte
schenkingen door het afzien van een beloning of kostenvergoeding waar aanspraak op
bestond, ook kunnen worden afgetrokken4. Gemaakte kosten waarvoor geen vergoe-
dingsregeling bestaat maar die naar maatschappelijke opvattingen zouden moeten
worden vergoed, komen eveneens voor aftrek in aanmerking. Het (gedeeltelijk) afzien
van de vergoeding moet geschieden uit vrijgevigheid wegens beperkte financiële
mogelijkheden van de organisatie.

Welke instellingen?
Giftenaftrek is toegestaan mits de begunstigde een charitatieve, kerkelijke, levensbe-
schouwelijke, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instelling is.
Deze omschrijving is ruim en beperkt zich niet tot de genoemde categorieën. De wetgever
heeft bewust een algemene omschrijving opgenomen en de verfijning daarvan aan de
rechtspraak overgelaten5. In de rechtspraak zijn enige algemeen geldende voorwaarden
ontwikkeld. Zo is vereist dat er een duidelijk identificeerbare ontvanger is. De werkzaam-
heden van het goede doel moeten rechtstreeks het algemeen belang raken. Ook moet de
instelling primair het algemeen belang behartigen en er wordt gelet op de statutaire én de
werkelijke werkzaamheden.

1 Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (hierna: BNB) 1972/44: ‘waardever-
schuivingen uit het vermogen van de gever naar dat van de begiftigde waardoor diens vermogen
wordt vergroot.’

2 Hoge Raad (hierna: HR) 28 januari 1959, BNB 1959/121.
3 Natuurlijke verbintenis: een juridisch niet-afdwingbare verplichting bijvoorbeeld omdat iemand zich

uit moraal of fatsoen geroepen voelt, artikel 3 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.
4 VN 1995/884 en BNB 1978/186.
5 Staatsblad 1952/376, Memorie van Antwoord bij de wet van 26 juni 1952.
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1.7.2 Toepassing van de giftenaftrek

In beginsel trekt elke belastingplichtige zijn eigen giften af. Losse giften worden om doel-
matigheidsredenen en om manipulatie te voorkomen voor partners samengevoegd (arti-
kel 6.39, lid 2, Wet IB 2001). Partners zijn wel vrij in de keuze aan wie de giften worden
toegerekend. Voor de mate van aftrekbaarheid maakt de wetgever onderscheid tussen
periodieke giften en andere giften.

‘Losse’ giften
Voor deze giften geldt een drempel en de aftrek is gemaximeerd door middel van een
inkomensafhankelijk plafond1. Om over de drempel heen te komen moeten de losse gif-
ten samen meer zijn dan zowel € 60 als 1% van het verzamelinkomen vóór toepassing
van de persoonsgebonden aftrek. Alleen wat boven de drempel uitgaat, mag worden
afgetrokken. Het maximum is 10% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de
persoonsgebonden aftrek. Giften die dit bedrag te boven gaan, zijn niet aftrekbaar.

Periodieke giften
Dit zijn giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen of verstrek-
kingen die uiterlijk bij overlijden eindigen. Deze periodieke giften zijn geheel aftrekbaar,
zonder drempel en zonder bovengrens. Periodieke giften kunnen al vanaf de eerste euro
worden afgetrokken. De drempel voor ‘losse’ giften is destijds ingevoerd om kleine
aftrekposten tegen te gaan en zo de controlelast van de Belastingdienst te verminderen2.
Voor aftrekbaarheid van periodieke giften is een notariële akte vereist. Door deze vereen-
voudiging van de controle werd een drempel overbodig gevonden3.

Bijzonder aan de regeling voor periodieke giften is dat deze op grond van artikel 6.34,
Wet IB 2001, ook ten goede kunnen komen aan verengingen met minimaal 25 leden.
Commerciële verenigingen worden uitgesloten door de voorwaarde dat de vereniging
geen winstdoel mag hebben. Concreet betekent dit dat de vereniging niet aan de ven-
nootschapsbelasting mag zijn onderworpen of daarvan moet zijn vrijgesteld4. Ook moet
de vereniging volledige rechtsbevoegdheid hebben. Dit houdt in dat de vereniging vol-
gens de regels der wet is opgericht (bij notariële akte) en dat de statuten zijn opgenomen
in een notariële akte5.

Reden voor de ruime regeling is dat de wetgever van mening was dat ‘(…) periodieke gif-
ten van een groter belang zijn voor instellingen dan andere giften. Periodieke giften
betekenen immers een vaste inkomensstroom. Door het verschil in fiscale behandeling
wordt beoogd periodieke giften te stimuleren.’

1 Artikel 6.39, lid 1, Wet op de inkomstenbelasting 2001.
2 Wetgevingsoverleg 17 januari 2000, Kamerstukken II 1999/2000, nummer 26 727 en 26 728, volg-

nummer 122, bladzijde 21 e.v.
3 Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 1998/1999, nummer 26 727, volgnummer 3, bladzijde

266-267 en NV, Kamerstukken II 1999/2000, 26 727, nr. 7, blz. 377.
4 Artikel 6.33, onderdeel c, Wet IB 2001.
5 Zie Burgerlijk Wetboek Boek 2, artikel 26 en verder.
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Voor belastingplichtigen betekent deze volledige aftrekbaarheid van giften een groot
voordeel: enerzijds voor diegenen met een hoog inkomen en een hoge drempel; ander-
zijds voor diegenen met een meer gematigd inkomen voor wie een schenking een grotere
aderlating is en voor wie de drempel, hoewel die in absolute termen lager is, een groot
bedrag is. Bovendien geldt voor de zeer gulle donateurs dat zij geen last hebben van het
plafond.
Net als in 2003 benut 1% van de huishoudens in het onderzoek van Geven in Nederland
deze mogelijkheid. Dat is niet veel. Het lage percentage donateurs dat op deze manier
geeft, doet vermoeden dat de regeling te onbekend of te moeilijk is. Waarom zou dat zo
zijn?

De periodieke schenking is een overeenkomst tussen de donateur en het goede doel. Deze
overeenkomst moet in een notariële akte vastliggen. De akte levert niet alleen het bewijs
dat de schenking gedaan is, maar deze heeft ook bijzondere rechtskracht. Het is een exe-
cutoriale titel. Op vertoon van een afschrift ervan kan zonder tussenkomst van de rechter
nakoming worden afgedwongen. Dit biedt de algemeen nut beogende instelling meer
zekerheid en garandeert de overheid dat het beoogde doel, het verzekeren van een vaste
giftenstroom, gehaald wordt.

Veel goede doelen proberen om het de donateur zo makkelijk mogelijk te maken. De
donateur kan een volmacht invullen waardoor hij niet bij het passeren van de akte aan-
wezig hoeft te zijn. Daarmee is hij echter nog niet helemaal ‘klaar’. De schenkingsakte
moet namelijk aan een aantal vereisten voldoen. De partijen bij de akte moeten de nota-
ris bekend zijn. Bekendheid is een belangrijke eis; zijn partijen niet aan de notaris
bekend, dan mist de akte authenticiteit. Komen de partijen in persoon de akte tekenen,
dan zal hij/zij om een identiteitsbewijs vragen. Gebruiken partijen een schriftelijke vol-
macht, dan neemt de notaris de gegevens van het identificatiedocument daarin op. Veel
notarissen vinden het toesturen van een kopie onvoldoende, daarom moet de donateur
ook wanneer de akte bij volmacht wordt gepasseerd met een paspoort of rijbewijs ter
identificatie langs een notaris. Een veelgehoorde klacht, onder meer van participanten
van een recente studiedag, is dat deze procedure te omslachtig is1. Het lijkt een grote
drempel voor het periodieke geven. Niet elke notaris eist dit persoonlijk bekendmaken, zo
is onder andere bij de stichting Nationale Goede Doelen Test en Stichting de Rentemees-
ter een ingevulde volmacht en de toezending van een kopie van het paspoort of rijbewijs
voldoende. Als de voorgenoemde klacht inderdaad een grote hindernis vormt, kunnen
deze initiatieven een overdonderend succes zijn.

1.7.3 Gebruik van de giftenaftrek

Van de 1367 respondenten van Geven in Nederland doen 1252 personen aangifte inkom-
stenbelasting. Van de groep die aangifte doet, trekt 14% giften af, 1% van alle huishou-
dens geeft in de vorm van een lijfrenteschenking.
Van degenen die geen gebruikmaken van de giftenaftrek, haalt 54% de drempel niet.
Opmerkelijk is dat 11% van de respondenten die aangifte doet, zegt de regeling niet te

1 1 november 2006, Congres Geven voor weten, Vrije Universiteit Amsterdam.
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kennen. Daarnaast vindt 21% het om uiteenlopende redenen niet nodig om giften af te
trekken. Ongeveer de helft van deze laatste groep trekt gedane giften uit idealistische
overwegingen niet af (‘een gift is een gift’ of ‘ik geef niet om geld terug te krijgen’). Een
kwart van deze respondenten vindt het bedrag te klein en zodoende verwaarloosbaar of
niet de moeite om af te trekken.
103 respondenten hebben aangegeven hoeveel zij aftrekken. De gemiddelde aftrek
bedraagt 1.223 euro en de mediaan is 970 euro. Drie respondenten hebben aangegeven
de giftenaftrek benut te hebben, maar rapporteerden een aftrekbedrag van 0 euro. De
aftrek varieert sterk, het laagste reële aftrekbedrag is 10 euro, oplopend tot 4.753 met een
uitschieter naar 15.000 euro. Per inkomenscategorie (bij benadering verdeeld naar de
tariefgroep waar de respondenten in vallen) varieert de omvang van de aftrek van
gemiddeld 861 euro in de laagste tariefgroep tot 1.372 euro in de hoogste tariefgroep.1
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