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Waarom een vermogensfonds? 

René Bekkers, 22 oktober 2016* 

 

Altruism is the spirit out of which we choose to take action and give help that brings others 

happiness. - Dalai Lama 

 

Waarom zou u een vermogensfonds stichten? En als u een bestuurder bent van een 

vermogensfonds, hoe bepaalt u dan de doelen en projecten die uw fonds steunt? In deze bijdrage 

presenteer ik inzichten uit empirisch onderzoek naar filantropie en uit de ideeëngeschiedenis die 

u kunnen helpen uw eigen motieven te herkennen en op hun waarde te schatten. Ik heb dankbaar 

gebruik gemaakt uit een collectie klassieke teksten over filantropie, verzameld door Michael 

Moody en Beth Breeze, die ik u van harte kan aanbevelen. 

 

Twee momenten van filantropie 

Met een vermogensfonds doet u aan filantropie – u laat uw liefde voor de mensheid blijken, naar 

het griekse φιλανθρωπία. Doorgaans denken we bij filantropie aan de besteding van reeds 

opgebouwd vermogen. Dit is het meest bekende moment voor filantropie: consumptieve 

bestedingen van beschikbare hulpbronnen aan het welzijn van anderen. Er is een nieuw moment 

voor filantropie in opkomst. U kunt de liefde voor de mensheid ook al tijdens de opbouw van 

vermogen laten blijken. U kunt kiezen voor maatschappelijk verantwoord beleggen, sociale 

impact investeringen, venture philanthropy en wat dies meer zij. Waarom zou u zich daarmee 

inlaten? 

 

Waarom geven wij? 

Veel onderzoek naar filantropie presenteert empirische antwoorden op vragen over het gedrag 

van mensen en organisaties. Waarom geven mensen? Wat drijft hen in hun filantropie? Hoe 

maken fondsen beslissingen in de besteding van beschikbare gelden? Deze vragen zijn 

eeuwenoud en gaan terug tot de begindagen van de sociale wetenschappen. De antwoorden op 

deze vragen die in het vakgebied dat tegenwoordig filantropologie heet zijn al even boeiend en 

gevarieerd. Vrijwel alles kan ons geefgedrag beïnvloeden, van het weer tot ons humeur, van de 

glimlach van de collectant tot het salaris van de directeur van het goede doel. In een nagenoeg 

uitputtend overzicht van al het empirische onderzoek dat op dit terrein is uitgevoerd beschrijf ik 

samen met Pamala Wiepking acht mechanismen die ons filantropische gedrag sturen (zie kader). 

                                                           
*
 Bijdrage aan Besturen van vermogensfondsen, een publicatie van Providence Capital, te verschijnen 19 december 2016. 
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De acht mechanismen in geefgedrag 

1. Omdat er behoefte is aan giften 

2. Omdat u gevraagd wordt te geven 

3. Omdat het u weinig kost en soms zelfs iets oplevert 

4. Omdat anderen niet geven 

5. Omdat anderen zien wat u geeft 

6. Omdat het u genoegen geeft 

7. Omdat u om het doel geeft 

8. Omdat uw gift werkt 

 

Alle filantropie begint bij een maatschappelijke behoefte: we zien de noodzaak tot hulp. Uit de 

media en via persoonlijke contacten bereiken ons dagelijks berichten over de behoeften van goede 

doelen. Toch is die noodzaak alleen vaak niet voldoende.  

We wachten doorgaans op een concreet verzoek om een bijdrage vóórdat we geven. In een land 

als Nederland is er nauwelijks aan te ontkomen. In elke gemeente zijn honderden zo niet 

duizenden goede doelen op zoek naar steun. Op elke postcode kan de jackpot vallen. Een leger 

van vrijwillige collectanten en betaalde straatwervers heeft de pleinen en straathoek van gevend 

Nederland als jachtgebied.  

Een derde mechanisme dat ons geefgedrag stuurt is al even plat: een gift kan beter zo weinig 

mogelijk kosten en liefst ook nog wat opleveren. De aftrekbaarheid van giften in de 

inkomstenbelasting bevordert de hoogte van onze giften, net als de materiële voordelen die 

gevers als exclusieve clubleden genieten in ruil voor hun gift. U kunt als tegenprestatie voor giften 

in allerlei crowdfundingacties heel aardige cadeautjes krijgen. Maatschappelijke investeringen in 

groen, duurzaam of sociaal leveren een heel aardig rendement op tegenwoordig.  

Een vierde mechanisme is de waarde voor de samenleving. De strategische gever zal wachten tot 

anderen het initiatief nemen om te geven, maar uiteindelijk wel inspringen wanneer giften van 

anderen uitblijven, al is het met enige tegenzin.  

Een belangrijk vijfde mechanisme dat ons geefgedrag stuurt is de reputatie die een gift ons 

oplevert. De socioloog Veblen beschreef in 1896 de conspicuous consumption van de 

filantropische elite in New York. Biologisch-evolutionaire psychologen noemen dit costly 

signaling, kostbare opzichtigheid. Zelfs bedrijven worden er door gestuurd: zij kunnen via 

maatschappelijk verantwoord beleggen en ondernemen het risico op reputatieschade voorkomen.  

Het citaat van de Dalai Lama boven deze bijdrage wijst op de joy of giving, het geefplezier, ofwel 

het goede gevoel dat we ontlenen aan het bewustzijn het goede te doen door te geven en een 

ander beter af te maken. Neurologen kunnen het geefplezier nu op hersenscans met fMRI 

apparatuur als verhoogde activiteit in de beloningscentra zichtbaar maken.  
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Wij hebben dat geefplezier deels omdat we weten dat we aan een goed doel hebben bijgedragen, 

een doel dat ons aan het hart gaat en waar we om geven. Algemene prosociale waarden als het 

morele principe van zorg voor anderen maken dat wij aan allerhande maatschappelijke doelen 

geven. Daarnaast kan de betrokkenheid bij een specifiek goed doel gebaseerd zijn op velerlei 

factoren, zoals nostalgie, loyaliteit en de nagedachtenis aan een overleden dierbare, religieuze 

overtuiging, en politiek idealisme. Die betrokkenheid wordt geuit in de overtuiging dat de wereld 

beter af is door dat doel te steunen.  

Een laatste factor van belang tenslotte is de waargenomen effectiviteit van de gift. Het vertrouwen 

in de professionaliteit van de organisaties die we steunen is belangrijk voor ons geefgedrag. 

Fondsen vragen ontvangers met een degelijk plan te komen voordat zij hen steunen. 

 

Waarom moeten wij geven? 

De antwoorden op vragen zoals ‘waarom geven wij’ zijn van empirische aard: ze beschrijven en 

verklaren het gedrag van gevers en fondsen. Zij bieden op zichzelf geen voorschriften of normen. 

De Nederlandse wet biedt deze voorschriften ook nauwelijks. Fondsen in Nederland zijn niet 

gehouden aan een minimumnorm voor de jaarlijkse bestedingen uit het vermogen, zoals in de 

Verenigde Staten. De minimumnorm voor giften in de inkomstenbelasting heeft een efficiëntie 

achtergrond: de administratieve lasten voor burgers en de belastingdienst zijn kleiner wanneer 

niet elke gift gecontroleerd hoeft te worden. 

Inzichten in geefgedrag kunnen ons wel een spiegel voorhouden. Ondanks de noodzaak geven we 

toch vaak niet, om uiteenlopende redenen. We willen bijvoorbeeld niet overdonderd worden met 

verzoeken waar we vervolgens over na moeten denken. Of we zien dat het probleem te groot is 

om op te lossen met een gift. Dit zijn vaak excuses: Moeder Theresa roept ons dan ook op om 

tenminste één hongerige te voeden, ook als wij geen honderd mensen kunnen helpen. 

De mechanismen die het filantropisch gedrag van mensen blijken te sturen roepen nieuwe vragen 

op, van een andere aard. Reflecterend op uw eigen filantropie kunt u zich afvragen: geef ik 

genoeg, en op de juiste manier? Waarom geef ik? Waar wordt mijn eigen gedrag door gestuurd? 

Wat zijn eigenlijk de juiste motieven om te geven? Welke waarde creëert mijn filantropie en voor 

wie? Wat is de kwaliteit van de filantropie? 

 

Morele principes in filantropisch gedrag 

De geschiedenis van de filosofie en de ethiek kent vele aansporingen tot naastenliefde. Elke 

cultuur kent voorschriften voor het goede leven en de rol van het geven. Geven wordt vrijwel 

overal ter wereld en in vrijwel elke periode van de geschiedenis als goed gezien. Onder de 

oppervlakkige constante waardering van filantropie zien we grote verschillen in de mate waarin 

wij geacht worden te geven, op welke wijze, aan wie, en om welke redenen. Alleen al in het vroege 
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jodendom zijn verschillende normen als een zestigste, een dertigste en het meer bekende tiende 

te vinden. Vanuit het heden neem ik u in enkele grote stappen mee terug naar die tijd op 

ontdekkingsreis naar de morele principes in filantropisch gedrag.  

Voor de bekendste filantroop van onze tijd, Bill Gates, is het besef dat elk leven in principe 

gelijkwaardig is leidend. Dit principe is de grondslag voor zijn filantropie. Hij deelt het met vele 

anderen, onder wie de Dalai Lama. Gates heeft samen met Warren Buffett de Giving Pledge 

opgesteld: een oproep aan de rijken der aarde het grootste deel van hun vermogen bij leven weg 

te geven. Zij gaven zelf het goede voorbeeld door de daad bij het woord te voegen. 

De belofte van Gates en Buffett past in een Amerikaanse traditie met een lange voorgeschiedenis 

die buiten de Verenigde Staten ligt. De in de vroege 20e eeuw immens rijk geworden ondernemers 

als John D. Rockefeller en Carnegie besloten hun opgebouwde vermogens grotendeels of zelfs 

geheel weg te geven. The Gospel of Wealth, het evangelie van Carnegie uit 1889, herinnert ons 

eraan dat vermogen verantwoordelijkheid schept. Hij noemde het een zonde om rijk dood te gaan 

of na te laten aan de eigen kinderen. Carnegie predikte een sobere leefstijl. Zijn evangelie sluit 

daarmee direct aan bij de drieslag van John Wesley uit 1760: “Gain all you can, save all you can, 

give all you can”. Wesley was predikant en grondlegger van het methodisme. Hij wees op het 

belang van zuinig leven en hard werken. Verspil niets, geen tijd, geen talent, en doe alles om het 

maximale resultaat te bereiken. We zien dit principe ook terug in de beweging van effectief 

altruïsme, onder meer gebaseerd op het werk van de Australische filosoof Peter Singer. 

Het credo van Wesley vestigt de aandacht op het belang van maatschappelijke 

verantwoordelijkheid bij de opbouw van vermogen. De filantropie van vele bekende Amerikaanse 

ondernemers is mogelijk gemaakt doordat zij eerst met meedogenloos kapitalisme fortuin hebben 

vergaard. Een voorbeeld is het academische ziekenhuis en de prachtige campus van Duke 

University in het kleine Durham, North Carolina, betaald uit de grote winsten van de 

tabaksfabrieken van James Buchanan Duke.  

Boeiend is de ladder van Maimonides: een serie van acht verschillende vormen van tzedekah, 

geven, in een opklimmende volgorde van moraliteit (zie kader). Onderaan de ladder staat het 

geven met tegenzin: de omstandigheden dwingen ons om toe te geven, maar liever zouden we de 

gift vermijden. Een tree hoger staat de gift die weliswaar niet met tegenzin is gedaan, maar ook 

niet voldoende is om de ontvanger te helpen. Dan volgt de gevraagde gift: wellicht aan de maat, 

maar louter uit welwillendheid, op vraag van de ontvanger. Iets hoger, maar nog steeds 

minderwaardig, is de beschamende gift: uit vrije wil, maar tot schande van de ontvanger, omdat 

die door de gift bekend komt te staan als behoeftig. Het is niet leuk om te moeten bedelen maar 

wie bedeelt doet dat beter in stilte. De paternalistische gift creëert afhankelijkheid van de gever. 

Hoger dan de beschamende gift staat daarom de gift aan een onbekende ander. Maar ook daarin 

kan machtsvertoon leidend zijn als de gift opzichtig wordt gedaan. 

De ladder is voor een belangrijk deel bepaald door drie principes: initiatief nemen, respect voor de 

ontvanger, en de onzichtbaarheid van de gift. Wie zich door anderen laat dicteren, de ontvanger 



5 
 

kleineert en opzichtig geeft staat lager dan wie uit eigen beweging geeft, in stilte geeft en de 

autonomie van de ontvanger respecteert. Deze klassieke principes kunnen fondsen in overweging 

nemen bij het bepalen van hun bestedingen.  

 

De ladder van Maimonides 

1. Met tegenzin geven 

2. Te weinig geven 

3. Geven omdat het je gevraagd wordt 

4. Tot schaamte van de ontvanger geven 

5. In het openbaar aan een onbekende geven 

6. In stilte aan een bekende geven 

7. In stilte aan een onbekende geven 

8. Tot zelfredzaamheid van de ontvanger geven 

 

In die overwegingen is een vertaalslag nodig naar de praktijk in de wereld van vandaag. De 

principes van Maimonides vertellen ons niet direct wat de beste instrumenten zijn om te geven. 

De vormen van geven die in de wereld van vandaag bij de hoogste trede passen zijn in feite 

vormen van sociale investeringen. Giften ‘om niet’, zonder tegenprestatie, kunnen de ontvanger 

passief maken en daardoor juist de afhankelijkheid van de gever vergroten. Ondernemende 

vormen van filantropie, waarin voorwaarden aan sociale investeringen worden gesteld, passen 

daarom beter bij de hoogste trede. De hoogste vorm van filantropie maakt de filantropie 

overbodig.  

Het principe van onzichtbaarheid staat op gespannen voet met het effect van goede voorbeelden. 

Bill Gates en Warren Buffett zetten de Giving Pledge op om meer mensen aan te zetten om hun 

vermogen voor het algemeen nut in te zetten. Wie het advies van Maimonides volgt, geeft juist in 

stilte, waardoor anderen geen duidelijk voorbeeld krijgen. Grote vermogensfondsen in Nederland 

laten zien dat het mogelijk is een tussenweg te bewandelen: de financiers blijven op de 

achtergrond, maar het werk is zichtbaar.  

 

Principes van organisatie 

Naast klassieke morele principes voor filantropie zijn er moderne principes voor de wijze waarop 

fondsen opereren. Ik bespreek er vier. Breeze identificeert drie kenmerkende eigenschappen van 

vermogensfondsen en succesfactoren in voorbeelden van filantropie die de wereld hebben 

veranderd: innovatie, snelheid en risico. Fondsen kunnen door de vrije beschikbaarheid van 

vermogen snel opereren en direct reageren op maatschappelijke noden. In Nederland is de 

aankoop van onroerend goed voor de huisvesting van Syrische vluchtelingen door De Verre 

Bergen een mooi voorbeeld. Ik denk ook aan de ontwikkeling van het vaccin tegen het ebola-virus 
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dat mede door de Wellcome Trust is gefinancierd, samen met geld uit het budget voor 

wetenschappelijk onderzoek van de Europese Commissie. 

Het zijn wat uitzonderlijk voorbeelden: in de dagelijkse praktijk van filantropische fondsen zijn 

innovatie, snelheid en risico eerder uitzondering dan regel. Zij kunnen dan ook als lichtend 

voorbeeld gelden voor andere fondsen om meer innovatief te zijn, snel te reageren en risico’s te 

nemen.  

Dat fondsen innovatief, snel en risicovol kunnen handelen heeft alles te maken met de autonomie 

van fondsen en de vrijheid van kapitaal. Fondsen genieten in Nederland grote vrijheden. 

Nederland biedt voor filantropische fondsen een van de beste omgevingen ter wereld. Fondsen 

hoeven geen belasting te betalen als zij tenminste het algemeen nut beogen. Fondsen hoeven 

geen verantwoording af te leggen aan aandeelhouders of aan de samenleving.  

De speciale positie van fondsen vraagt daarom ook een rechtvaardiging. Waarom zouden we aan 

filantropische activiteiten bijzondere vrijheden en vrijstellingen toekennen? De argumenten die in 

deze discussie een rol spelen wijzen ons op drie andere belangrijke principes. Efficiëntie is één 

van de argumenten: het maatschappelijke rendement van de filantropie is groter dan de 

opbrengst van belastingen die redelijkerwijs kunnen worden opgelegd. Aan dit argument kan 

gerekend worden: we kunnen becijferen wat het budgettair beslag is van de giftenaftrek en de 

vrijstellingen voor ANBI’s. De waarde van die berekeningen is echter beperkt. 

Een tweede argument is pluralisme. Via overheidsbeleid en subsidies gefinancierd uit 

belastinggeld zijn niet alle maatschappelijke behoeften te bevredigen. Vrijwillige bijdragen aan 

het maatschappelijk nut vullen deze gaten: zij maken het mogelijk dat in meer maatschappelijke 

behoeften wordt voorzien dan door overheidsfinanciering alleen. Pluralisme is een argument voor 

de speciale behandeling van filantropie door de overheid, juist vanuit het besef van haar eigen 

tekortkomingen. Fondsen kunnen naar dit principe handelen door zich te richten op zaken die de 

overheid niet kan of wil regelen, of minder goed kan regelen. Daarmee maken zij dat principe van 

pluralisme zichtbaar in hun werk. 

Dat betekent niet dat fondsen taken van de overheid moeten overnemen, of zich afzijdig moeten 

houden van taken die de overheid uitvoert. In de voorbeelden van innovatie die ik eerder gaf 

begeven fondsen zich juist op terreinen die normaal tot overheidstaken gerekend worden. Deze 

fondsen werken samen met de overheid en het bedrijfsleven. De initiatieven van 

vermogensfondsen zijn creatieve aanvullingen op het overheidsbeleid waar dat tekort schiet. 

Filantropie helpt daarmee niet alleen de ontvangers, maar heeft ook symbolische waarde voor 

samenlevingen. De maatschappelijke betekenis van filantropie is ook dat zij laat zien dat de 

samenleving zorgzaam is en oog heeft voor ongeluk en misstanden. 
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