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Geven door huishoudens

Het algemene vertrouwen in goede doelen-
organisaties neemt verder af, ondanks de 
inspanningen in de filantropische sector 
voor een transparantere organisatiecultuur 
en het duidelijker meten van uitkomsten. 
Wel zegt een meerderheid van de Nederlan-
ders dat goede doelen een belangrijke func-
tie vervullen in de maatschappij. 
Er is grote onbekendheid met de regels voor 
het aftrekken van periodieke giften en het 
aftrekken van giften aan culturele instellin-
gen. Van de Nederlanders die giften aftrek-
ken van de inkomstenbelasting, een groep 
die gemiddeld veel geeft, zeggen drie op de 
tien minder te gaan geven als er geen giften-
aftrek zou zijn. 

1.1 Giften van geld en goederen

Tabel 1.1. geeft de cijfers weer van het 
geefgedrag van Nederlandse huishoudens 

Samenvatting 

De totale waarde van giften in geld en goe-
deren van Nederlandse huishoudens in 2015 
bedraagt 2,6 miljard euro. Hiervan bestaat 
2,2 miljard uit geldgiften en 0,4 miljard uit 
giften van goederen, zoals kleren, schoenen 
en meubels. In vergelijking met 2013 geven 
in 2015 minder huishoudens aan goede 
doelen, maar het gemiddelde bedrag dat 
donerende huishoudens geven is hoger. 83% 
van de huishoudens doneert gemiddeld 409 
euro per jaar. De reële waarde van donaties 
in geld en goederen is van 2011 tot 2015 met 
7% gestegen.
Het doneren via huis-aan-huiscollectes boet 
verder in aan populariteit. In 2015 waren er 
meer mensen die kleding gaven in een con-
tainer dan mensen die geld gaven aan een 
huis-aan-huiscollecte. We zien een toename 
in het aantal Nederlanders dat geeft via een 
vast donateurschap. 

Tabel 1.1: Percentages en gemiddelde gegeven bedragen aan geld en goederen, 2015
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miljoen aan goederen. Tussen 2011 en 2015 
is de nominale waarde van giften (niet gecor-
rigeerd voor inflatie) met 14% gestegen. Ten 
opzichte van 2013 is de waarde van giften 
van huishoudens in de vorm van geld met 
3% gestegen, van 1,57 naar 1,62 miljard. De 
geschatte waarde van gedoneerde goederen 
is in 2015 14% hoger dan in 2013, toen de 
waarde nog op 403 miljoen euro lag. 
De laatste balk in figuur 1.2 laat de schatting 
zien met de nieuwe methode. De nieuwe 
methode zorgt voor een trendbreuk, waar-
door deze cijfers niet eenvoudig kunnen 
worden vergeleken met de voorgaande 
jaren. Met de nieuwe methode zijn de 
geschatte giften in de vorm van geld hoger 

Geven in Nederland waarin we voldoende 
informatie hebben om de vermogende gever 
op een valide manier mee te tellen.  

1.2 Trends in geefgedrag

Om de trends in geefgedrag te laten zien, 
gebruiken we dezelfde manier van schatten 
als in de voorgaande edities van Geven in 
Nederland. Voor 2015 geven we ook de nieu-
we schatting weer, inclusief de steekproef 
onder vermogende huishoudens, aangege-
ven met een sterretje achter het jaartal.3 

Figuur 1.2 laat zien dat deze waarde van 
geld en goederen gegeven door huishoudens 
gestaag is gestegen van 1997 tot in 2003, ver-
volgens tot 2007 is gedaald en daarna onge-
veer gelijk is gebleven, met enige fluctuatie 
rond de 1,5 miljard aan geldgiften en 400 

vermogende gevers met de oude methode 
grotendeels buiten de schatting blijven, 
komen we op basis van de oude methode op 
een lager bedrag uit: 2 miljard euro per jaar.

Vermogende gevers zijn verantwoordelijk 
voor een groot deel van het totale geschat-
te bedrag. Figuur 1.1 geeft het gemiddelde 
gegeven bedrag per vermogenscategorie. 
Huishoudens met een vermogen boven de 
500.000 euro geven gemiddeld meer dan 
900 euro per jaar aan goede doelen. Voor de 
groep huishoudens met een vermogen boven 
de miljoen is het gemiddelde 1.837 euro. 

De rode balken geven de mediaan weer. 
Voor huishoudens in deze steekproef ligt 
de mediaan op 110 euro, wat betekent dat 
de helft van alle huishoudens meer dan 110 
euro geeft. In de vermogenscategorie tot 
5.000 euro ligt de mediaan op 50 euro, in 
de categorie van 5.000 tot 10.000 euro is de 
mediaan 60 euro. In de hoogste vermogens-
groepen ligt de mediaan op 469 euro (ver-
mogen 500.000 tot 1 mln. euro) en 874 euro 
(vermogen 1 mln. of meer). Het is duidelijk 
dat vermogende Nederlanders veel hogere 
bedragen doneren dan Nederlanders met 
een kleiner vermogen.

Als we de bedragen voor voorgaande jaren 
ook volgens de nieuwe methode zouden 
kunnen uitrekenen, zouden alle totaalbedra-
gen hoger liggen. Dit is de eerste editie van 

in 2015. Van alle huishoudens geeft 83% aan 
goede doelenorganisaties in de vorm van 
geld en/of goederen. Als huishoudens geven, 
dan geven ze gemiddeld 409 euro per jaar. 
Met deze gemiddelden komt het totaal 
gegeven bedrag aan goede doelen in 2015 
aan geld en goederen op 2,6 miljard euro, 
waarvan 2,2 miljard in geld en 0,4 miljard 
aan goederen. 

Deze totaalschatting is op een andere 
manier tot stand gekomen dan in eerdere 
edities van Geven in Nederland. In deze edi-
tie van Geven in Nederland introduceren we 
een nieuwe methode om het totaal gegeven 
bedrag van Nederlandse huishoudens te 
schatten. De nieuwe methode verschilt in 
drie opzichten van de methode die gehan-
teerd werd in eerdere edities. Ten eerste 
integreren we een steekproef van vermogen-
de huishoudens in de schatting. Een klein 
aantal grote gevers is verantwoordelijk voor 
een groot deel van het totaalbedrag aan gif-
ten en vermogende Nederlanders doen over 
het algemeen grotere giften. Door een aparte 
enquête onder relatief vermogende huis-
houdens te houden en die (gewogen) mee te 
tellen in de generalisaties, omvatten we een 
groot deel van de totale giften dat voorheen 
buiten de totaalschatting bleef. Ten tweede 
behandelen we de geefcijfers voor uitschie-
ters, omdat enkele hoge bedragen de gemid-
delden sterk kunnen beïnvloeden, wat niet 
altijd realistisch is.1 Ten derde hebben we 
giften die namens een eigen bedrijf gedaan 
zijn niet meegerekend om dubbeltellingen 
(met geven door bedrijven, zie hoofdstuk 4) 
te voorkomen.2

De onderste drie rijen van tabel 1.1 geven de 
schattingen weer volgens dezelfde methode 
die we in eerdere edities hanteerden. Omdat 

Figuur 1.1: Gemiddelde en mediane gegeven bedrag per vermogenscategorie

1 De 1% hoogste bedragen zijn teruggezet op het 
99e percentiel. Deze procedure introduceerden we 
in Geven in Nederland 2015 maar pasten we niet 
eerder toe op de totaalschatting. In de methodolo-
gische verantwoording lichten we deze procedure 
nader toe.
2 Zie de methodologische verantwoording.

 3 Door verschillende correcties wijken de totaal-
schattingen van de eerdere jaren af van eerdere 
edities van Geven in Nederland. Zie de methodolo-
gische verantwoording voor een toelichting.

Exclusief huishoudens met een migratieachtergrond, inclusief vermogende huishoudens
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houdens zijn gaan geven. Het percentage van 
de huishoudens dat in de loop van een kalen-
derjaar geld en/of goederen aan goede doelen-
organisaties geeft, is in 2015 gedaald. Gaf in 
2013 nog 90% geld of goederen, in 2015 is dat 
86%. De afname geldt zowel voor giften van 

giften. De reële waarde (uitgedrukt in euro’s 
van 2015) is 131 miljoen euro hoger dan in 
2011, een toename van 7%.

De stijging in het totaal gegeven bedrag 
komt niet doordat meer Nederlandse huis-

Figuur 1.5: Percentage huishoudens dat heeft gegeven, 1997-2015

Figuur 1.3 laat de nominale waarde en reële 
waarde van de totale giften van geld en 
goederen zien sinds 1997. In figuur 1.4 is de 
trend geïndexeerd (2015=100) weergegeven. 
Na een afname van 2003 tot 2011 zien we 
in 2013 en 2015 weer een lichte toename in 

dan in de oude methode en giften in de 
vorm van goederen wat kleiner. Het totaal 
bestaat voor 84% uit giften in de vorm van 
geld (2.187 miljoen euro) en voor een kleiner 
deel uit giften in de vorm van goederen (423 
miljoen euro). 

Figuur 1.3: Waarde van geld en goederen in miljoenen euro’s door Nederlandse huishoudens, 1997-2015 
(nominale en reële waarde, met inflatiecorrectie)

Figuur 1.4: Waarde van geld en goederen door Nederlandse huishoudens, 1997-2015 (indexcijfer van reële 
waarde, met inflatiecorrectie; 2015 (volgens de oude methode) = 100)

Figuur 1.2: Totaal gegeven bedrag aan geld en goederen in miljoenen euro’s door Nederlandse huishou-
dens, 1997-2015 (nominale waarde, niet gecorrigeerd voor inflatie)



GEVEN IN NEDERLAND 2017 GEVEN IN NEDERLAND 20176 7

1.

111 naar 149 euro) is gestegen. Dit zijn toe-
names van respectievelijk 10% en 34%.
 

1.3 Robuuste trends en dynamiek

In de cijfers hierboven zien we een toename 
van het geefgedrag in 2015 ten opzichte van 
de voorgaande jaren. Waar komt de toename 
vandaan? En worden de gemiddelden niet 
gedreven door sterke uitschieters? 
In deze paragraaf bekijken we alleen de gif-
ten in geld, die over de tijd minder fluctuatie 
vertonen dan giften in goederen. 
Figuur 1.8 toont hiervoor de robuuste 
statistieken. Het robuuste gemiddelde, dat 

laten zien, wordt de stijging in het totale 
gegeven bedrag deels veroorzaakt door het 
groeiende aantal huishoudens in Nederland; 
hoe meer huishoudens geven, hoe groter 
de uitkomst van de optelsom. De stijging 
in 2015 ten opzichte van 2013 komt echter 
ook doordat huishoudens gemiddeld hogere 
bedragen geven. 

Figuur 1.6 laat zien dat de gemiddelde giften 
onder Nederlandse huishoudens in 2015 
zijn gestegen. Figuur 1.7 laat de gemiddelde 
waarde van giften van geld en goederen zien 
onder de huishoudens die geven. Zowel de 
gemiddelde gift in geld (van 237 naar 261 
euro) als de gemiddelde gift in goederen (van 

Tabel 1.2: Gemiddelde geldgiften in verschillende groepen, 2013-2015

van de Nederlandse huishoudens geld en/of 
goederen aan goede doelenorganisaties.
Zoals we in de jubileumspecial (pagina XX) 

geld (van 88% naar 83%) als voor giften in de 
vorm van goederen (van 47% naar 45%). 
Volgens de nieuwe methode gaf in 2015 83% 

Figuur 1.7: Gemiddelde giften van geld en goederen in euro’s van huishoudens die geven, 1997-2015 
(nominale waarde)

Figuur 1.6: Gemiddelde giften van geld en goederen in euro’s van alle huishoudens, 1997-2015 (nominale 
waarde)
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geeft gemiddeld 101 euro. Mensen die schoe-
nen, kleding of andere spullen weggeven in 
een container of aan een kringloopwinkel 
weten soms de precieze bestemming niet, 
waardoor de omvang van giften aan overige 
doelen relatief groot is. 
Figuur 1.9 toont de ontwikkeling van giften 
in geld aan de doelen waar het meest aan 
gegeven wordt. Voor deze figuur gebruiken 
we alleen de respondenten uit de reguliere 
steekproef, die vergelijkbaar is met voor-
gaande jaren. Alle bedragen zijn gecor-
rigeerd voor uitschieters5. Onderwijs en 
onderzoek, cultuur, sport en recreatie en 
overige doelen zijn samengevat als ‘overige 
doelen’.

1.4 Doelen waaraan huishoudens geven

Aan welke doelen geven Nederlandse 
huishoudens? 
Voor de analyses in tabel 1.3 gebruiken we 
de cijfers waarin het geefgedrag van vermo-
gende huishoudens is opgenomen. Hierdoor 
zijn de cijfers niet eenvoudig te vergelij-
ken met voorgaande edities van Geven in 
Nederland.
Tabel 1.3 laat de giften zien aan verschillen-
de doelen. Net als in voorgaande jaren is het 
meest populaire doel gezondheid, waar 66% 
van de huishoudens geld aan geeft. Tradi-
tiegetrouw worden de hoogste bedragen 
gegeven aan doelen op het gebied van kerk 
en levensbeschouwing. 

Bij goederen zijn maatschappelijke doelen 
het populairst: 18% van de Nederlanders 

lende leeftijdsgroepen zijn vooral mensen 
geboren tussen 1961 en 1970 meer gaan 
geven, terwijl de grootste relatieve toena-
me plaatsvindt onder jongeren. Wat betreft 
opleidingsniveau zien we de grootste relatie-
ve stijging onder de laagst opgeleiden en de 
grootste absolute stijging onder mensen die 
een universitaire master hebben afgerond. 
Het is opmerkelijk dat de groep mensen met 
een bachelorsdiploma de enige groep is waar 
een afname te zien is. Zowel katholieken als 
protestanten zijn meer gaan geven, maar 
de relatieve toename in geefgedrag is groter 
onder niet-gelovigen. 

  

behandeld is voor uitschieters4, toont een 
vrij stabiele trend tot 2009. De eerste echte 
verandering zien we in 2011, wanneer het 
gemiddelde duidelijk lager is. Van 2011 tot 
2015 is er sprake van stabilisatie. 
De mediaan is het bedrag dat minstens 
de helft van de huishoudens geeft. Dit is 
gestegen van 50 euro in 2011 naar 62 euro 
in 2015. Een kwart van de Nederlanders gaf 
10 euro of minder. De sterkste toename zien 
we aan de bovenkant van de verdeling. Een 
kwart gaf 193 euro of meer, waar in 2011 
het derde kwartiel nog op 160 euro lag.

Tabel 1.2 toont de gemiddelde gegeven 
bedragen in verschillende groepen van de 
bevolking. In de meeste groepen vinden we 
een hoger gemiddelde in 2015.
De grootste absolute toename zien we in het 
vierde inkomenskwintiel. Van de verschil-

Figuur 1.8: Robuuste beschrijvende statistieken van geldgiften, 2001-2015 Figuur 1.9: Robuuste gemiddelden van geldgiften aan verschillende doelen, gecorrigeerd voor inflatie, 
2001-2015 

4 De 1% hoogste bedragen zijn teruggezet op het 
99e percentiel. In de methodologische verantwoor-
ding lichten we deze procedure nader toe.

5 De 1% hoogste bedragen zijn teruggezet op het 
99e percentiel. In de methodologische verantwoor-
ding lichten we deze procedure nader toe.

Exclusief respondenten met een migratieachtergrond en vermogende respondenten. De stippellijnen vormen de 

boven- en ondergrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval van het robuuste gemiddelde. 

Exclusief huishoudens met een migratieachtergrond, inclusief vermogende huishoudens
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De duidelijkste ontwikkeling zien we in 
giften aan kerk en levensbeschouwing, die al 
jaren dalen.  
Als we kijken naar de verandering van 2013 
tot 2015 zien we een toename in de giften 
aan gezondheid en aan milieu, natuurbe-
houd en dierenbescherming. Het geefgedrag 
aan deze doelen was in 2013 relatief laag. 
Ook de giften in de categorie ‘overig’ zijn 
toegenomen. We lichten de trends van het 
geefgedrag aan verschillende doelen nader 
toe in deel B van dit boek.
Tabel 1.4 toont de ontwikkeling van de 
percentages en de bedragen die huishou-
dens geven aan lokale goede doelenorgani-
saties. Meer huishoudens zijn gaan geven 
aan lokale sportverenigingen. De gemid-
delde bedragen die huishoudens geven aan 
kleinschalige initiatieven op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking zijn sinds 2011 
toegenomen.

1.5 Hoe geven huishoudens?

Nederlanders kunnen op een groot aantal 
verschillende manieren aan goede doelenor-
ganisaties geven. Tabel 1.5 laat zien op welke 
manieren Nederlanders in de loop van een 
kalenderjaar geven. 

Kleding afgeven in een container heeft het 
geven aan de deur ingehaald als meest popu-
laire manier van doneren. Het deel van de 
Nederlanders dat aan een huis-aan-huiscol-
lecte geeft is in tien jaar tijd gedaald van 90% 
naar 75%. De vaste donateurschappen lijken 
weer te winnen aan populariteit. Dit zou 
te maken kunnen hebben met het fiscale 
voordeel: sinds 2014 volstaat een onderhand-
se akte (die wel aan bepaalde voorwaarden 
moet voldoen) tussen donateur en de ont-
vangende instelling om periodieke giften af 
te trekken van de inkomstenbelasting en is 

het niet meer nodig hiervoor naar een nota-
ris te gaan. 

Ook volgens de schatting op basis van de 
nieuwe methode geven meer mensen kleding 
weg (74%) dan dat er aan huis-aan-huiscollec-
tes geven (72%). Andere populaire manieren 
om te geven zijn het sponsoren van iemand 
(51%), het meespelen in goede doelenlote-
rijen (46%) en vaste overschrijvingen (43%). 
Collectes in kerken, winkels en verenigingen 
(26%, 18% en 17%) en via televisieacties (17%) 
zijn wat minder vaak gebruikte manieren 
om te geven aan goede doelenorganisaties. 
Ondanks het vaak dagelijkse gebruik van 
internet geven nog steeds relatief weinig 
Nederlanders op deze manier (7%). 

1.6 Hoe wordt Nederlanders gevraagd 
om te geven?

In tabel 1.6 is te zien hoe respondenten in de 
twee weken voorafgaand aan het onderzoek 
zijn benaderd door goede doelenorganisaties 
en op welke manieren zij hebben gegeven. 
Nederlanders worden het vaakst gevraagd 

om giften aan goede doelenorganisaties via 
huis-aan-huis collectes, collectes op straat, 
per brief en met loterijacties. De hoogste 
kans op succes vinden we in de kerk, mos-
kee, tempel of synagoge (71%). Ongeveer de 
helft van de Nederlanders geeft als er een 
collecte aan de deur komt. Verzoeken zijn 
vaker niet dan wel succesvol bij collectes 
op manifestaties (39%), collectes via een 
vereniging (38%), collectes op straat (38%), 
sponsoracties (37%) en loterijacties (24%). De 
kansen op giften zijn het laagst bij oproepen 
in de massamedia. 
De hoogste bedragen worden gegeven 
als reactie op brieven met een acceptgiro 
(gemiddeld 49 euro).6 

1.7 Achtergronden van geefgedrag

Hoe is het geefgedrag in Nederland verdeeld 
over sociale groepen? Wat is de populariteit 

Tabel 1.3: Percentage van de huishoudens dat geeft en gemiddelde giften van geld en goederen onder huis-
houdens die geven

Tabel 1.4: Giften aan lokale goede doelenorganisaties, 2007-2015

6  We hebben hier gevraagd naar geefgedrag in de 
afgelopen twee weken, maar het is goed mogelijk 
dat respondenten hier de verandering van hun 
giften over een heel jaar hebben ingevuld.
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van filantropie onder verschillende catego-
rieën van de bevolking en in welke groepen 
vinden we het hoogste geefgedrag? In tabel 
1.7 staan de resultaten weergegeven van 
analyses die deze vragen beantwoorden. We 
bekijken zowel de kans dat Nederlanders uit 
verschillende groepen geven als het totaal-
bedrag dat zij per jaar geven. We hebben dat 
gedaan met behulp van regressieanalyses, 
waarmee tegelijkertijd statistisch rekening 
gehouden kan worden met verschillen tus-
sen vele groepen. 

De resultaten laten zien dat het geven aan 

goede doelen in Nederland wijd verspreid is 
onder zeer uiteenlopende bevolkingsgroe-
pen. We vinden hoge percentages gevers 
onder Nederlanders van verschillende her-
komstgroepen, mannen en vrouwen, jong 
en oud, hoger en lager opgeleiden, uit ver-
schillende typen huishoudens, met verschil-
lende inkomens en kerkelijke achtergrond. 

Huishoudens met een Antilliaanse ach-
tergrond geven minder vaak dan andere 
groepen, ook als we rekening houden met 
andere kenmerken zoals inkomen en oplei-
ding. Dat zagen we niet in de vorige editie 

Tabel 1.5: Manieren van geven door huishoudens, 2005 - 2015 (in procenten)

Tabel 1.6: Manieren waarop Nederlanders geven en gevraagd zijn te geven
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van Geven in Nederland. Andere achtergron-
den van geefgedrag zagen we wel in eerder 
onderzoek. Nederlanders met een hoger 
opleidingsniveau, een hoger inkomen en 
een eigen huis geven vaker. Verschillen naar 
burgerlijke staat verdwijnen als we rekening 
houden met andere verschillen. Verder blijkt 
dat protestantse Nederlanders, mensen die 
vaker gevraagd worden om een bijdrage, 
mensen die het belangrijk vinden om voor 
anderen te zorgen en mensen met veel ver-
trouwen in anderen vaker geld geven aan 
goede doelenorganisaties.
In het bedrag dat Nederlandse huishoudens 

per jaar geven aan goede doelenorganisa-
ties zien we relatief grote verschillen tussen 
categorieën uit de bevolking. Het meest 
opvallende verschil zien we bij de kerkelijke 
achtergrond. Huishoudens waarin de res-
pondent wekelijks naar een kerk, moskee, 
tempel of synagoge gaat, geven per jaar 
meer dan drie keer zoveel als onkerkelijke 
huishoudens. Met name protestantse huis-
houdens geven relatief veel aan goede doe-
lenorganisaties. Bij de interpretatie van deze 
verschillen moeten we ons wel realiseren 
dat bijdragen aan kerk en levensbeschou-
wing ook zijn meegeteld als giften. 

Tabel 1.7: Profiel van huishoudens die geven en die een hoger bedrag geven

➧

➧
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1.8 Opvattingen over geven en goede 
doelenorganisaties

Naast het feitelijke geefgedrag brengen 
we in Geven in Nederland ook de kennis 
en opvattingen over geefgedrag en goede 
doelenorganisaties in kaart. We vragen naar 
de bekendheid van Nederlanders met de 
Erkenning van het Centraal Bureau Fond-
senwerving (CBF) en naar hun kennis over 
fiscale regels voor aftrekbaarheid van giften. 
Daarnaast vragen we naar opvattingen over 
de effectiviteit van het werk van goede doe-
lenorganisaties en het vertrouwen in deze 
organisaties. De meeste van deze vragen zijn 
niet voorgelegd aan de aparte steekproeven 
onder respondenten met een migratieachter-
grond en vermogende respondenten. 

De bekendheid van het CBF-Keur (dat inmid-
dels is vervangen door de Erkenning) is 
verder afgenomen, van 44% in 2010 naar 33% 
in 2016. Nederlanders blijken het geefgedrag 
van hun medeburgers te onderschatten. De 
respondenten denken gemiddeld dat slechts 
vier op de tien Nederlanders geeft aan goede 
doelen, terwijl dit in werkelijkheid meer dan 
het dubbele is. De onderschatting van het 
percentage Nederlanders dat doneert is sinds 
2010 steeds groter geworden. Ook de hoog-
te van het geefgedrag wordt onderschat. 

Ook tussen huishoudens met verschillen-
de opleidingsniveaus zien we relatief grote 
verschillen. HBO/WO-afgestudeerden geven 
gemiddeld bijna drie keer zoveel als MBO-ni-
veau huishoudens. Deze verschillen worden 
weliswaar kleiner als we rekening houden 
met verschillen in het inkomen, maar ver-
dwijnen niet geheel. De huishoudens in het 
hoogste inkomenskwintiel geven ruim vier 
keer zoveel als huishoudens in de laagste 
inkomensgroepen. Ook huishoudens met 
een eigen huis, wat een indicator is van ver-
mogen, geven gemiddeld grotere bedragen 
aan goede doelen. We zien ook relatief grote 
verschillen tussen huishoudens die meer 
of minder vaak worden gevraagd om giften 
en tussen huishoudens waar het meer of 
minder belangrijk gevonden wordt om voor 
anderen te zorgen. 

Nederlanders met een migratieachtergrond 
geven relatief weinig aan goede doelen. Het 
gemiddelde gegeven totaalbedrag onder 
Antilliaans-Nederlandse huishoudens is, 
gewogen op achtergrondkenmerken, hoger 
dan in de andere groepen. Uit de regressie-
analyse blijkt echter dat deze groep niet dui-
delijk meer geeft dan huishoudens zonder 
migratieachtergrond. 

Gemiddeld verwachten onze respondenten 
dat het geefgedrag 81 euro bedraagt. Hierbij 
kan aangetekend worden dat het daadwerke-
lijke gemiddelde, dat rond de 400 euro ligt, 
flink wordt beïnvloed door grote gevers. Het 
is de vraag of mensen daar rekening mee 
houden. De inschatting van respondenten 
ligt meer in de buurt van de mediaan van 
125 euro (het midden van de verdeling).

Een veel voorkomende irritatie van Neder-
landers over goede doelen is de frequentie 
waarmee goede doelenorganisaties om 
giften vragen. Acht op de tien Nederlanders 

voelt daarover weleens irritatie. Dit per-
centage is niet systematisch veranderd in 
de afgelopen jaren. 28% van de bevolking 
heeft veel of erg veel vertrouwen in goede 
doelenorganisaties en 28% heeft weinig of 
geen vertrouwen, zo laat tabel 1.9 zien. De 
overige 44% zit daar tussenin. Het percenta-
ge dat veel of erg veel vertrouwen heeft is de 
afgelopen tien jaar afgenomen van 42% naar 
28%. Dit geeft weinig hoop over het effect 
van de recente inspanningen in de filantro-
pische sector om transparanter te zijn over 
de organisatie en meer aandacht te besteden 
aan de impact van bestedingen. 

Tabel 1.8: Kennis over goede doelen

Tabel 1.9: Houding tegenover goede doelenorganisaties, 2004-2016 (‘mee eens’ of ‘helemaal mee eens’ in 
procenten)

Tabel 1.10: Opvattingen over effectiviteit van goede doelenorganisaties, 2010-2016 (‘mee eens’ of ‘helemaal 
mee eens’ in procenten)
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respondenten een aantal stellingen voorge-
legd. Figuur 1.10 toont de resultaten. 
In de steekproef van reguliere huishoudens 
denkt 79% dat giften aftrekbaar zijn als het 
hoger is dan een percentage van het inko-
men. Daarmee vult een grote meerderheid 
het meest correcte antwoord in (giften aan 
ANBI’s of SSBI’s mogen worden afgetrokken 
voor zover ze een totale waarde hebben van 
meer dan 1% van het bedrag van het drempe-
linkomen, met een minimum van 60 euro). 
Over periodieke giften is meer onbekend-
heid. De regels voor periodieke giften zijn 
in 2014 veranderd. Tot die tijd moest een 
periodieke gift vastgelegd zijn bij de notaris, 
maar tegenwoordig volstaat ook een schrif-
telijke overeenkomst tussen de donateur en 
de ontvangende instelling of vereniging, die 
aan een aantal voorwaarden moet voldoen. 
12% geeft het juiste antwoord. 30% denkt dat 
een periodieke gift altijd aftrekbaar is, ook 
als deze niet is vastgelegd. Nog eens 27% ant-
woordt ‘weet niet’.

Tenslotte vroegen we respondenten welke 
regel nieuw is in de Geefwet, die in 2012 is 
ingevoerd. 14% van de mensen geeft het cor-
recte antwoord: giften van particulieren aan 
culturele ANBI’s zijn verhoogd aftrekbaar. 

29% heeft (erg) veel vertrouwen in de over-
heid, terwijl 28% geen of weinig vertrouwen 
heeft. We zien een forse toename in het ver-
trouwen in de overheid sinds 2012, maar 
dat wordt wellicht beïnvloed door het meet-
moment van de enquête in 2012, vlak na de 
val van het kabinet Rutte-I. Metingen van 
bijvoorbeeld het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau laten zien dat het vertrouwen in poli-
tieke instituties sterk schommelt in reactie 
op incidenten maar over langere tijd niet sys-
tematisch toe- of afneemt (Dekker, De Blok & 
De Hart, 2016).

Een hoopvollere ontwikkeling vinden we in 
de eerste rij van tabel 1.10. Het percentage 
Nederlanders dat vindt dat goede doelen vaak 
niet effectief bezig zijn, is de afgelopen jaren 
afgenomen van 51% in 2012 tot 41% in 2016. 
Zo’n 1 op de 5 vindt dat veel goede doelen 
slecht werk leveren en 55% van de mensen 
vindt dat veel geld wordt verspild. Deze scep-
sis is voor veel mensen geen reden om hele-
maal niet meer te geven; slechts 15% vindt 
dat geven aan goede doelen geen zin heeft. 
Ook vindt 56% dat goede doelen een belang-
rijke functie vervullen in de maatschappij.
Om de kennis te testen over fiscale regels 
voor aftrekbaarheid van giften hebben we 

Grote groepen mensen denken dat zulke gif-
ten verminderd (20%) of helemaal niet meer 
(14%) aftrekbaar zijn. Bijna de helft van de res-
pondenten zegt het antwoord niet te weten.
Het effect van de giftenaftrek op geefgedrag 
is onzeker. Daarom hebben we onze respon-
denten de vraag voorgelegd wat ze zouden 

doen als er geen giftenaftrek zou zijn (zie 
tabel 1.11). De meerderheid zegt niet gevoe-
lig te zijn voor het wel of niet bestaan van de 
giftenaftrek. 8% van alle respondenten is het 
(helemaal) eens met de stelling ‘Als er geen 
giftenaftrek zou zijn, zou ik minder geven 
aan goede doelen’. 

Figuur 1.10: Kennis over fiscale regels voor aftrekbaarheid van giften aan goede doelen

Tabel 1.11: Antwoorden op de stelling ‘Als er geen giftenaftrek zou zijn, zou ik minder gaan geven aan 
goede doelen’ (in procenten) Exclusief respondenten met een migratieachtergrond en vermogende respondenten.
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Daar zitten echter ook respondenten bij die 
de giftenaftrek helemaal niet gebruiken. 
Daarom splitsen we de antwoorden uit naar 
het gebruik van de giftenaftrek. Drie op de 
tien Nederlanders die hun giften aftrekken 
van de inkomstenbelasting zijn het (hele-
maal) eens met de stelling. Dit zijn vooral 
grote gevers en het afschaffen van de giften-
aftrek kan dus wel degelijk grote gevolgen 
hebben voor het filantropische landschap 
(zie ook Smeets 2016). 

Giften van goederen
Nederlandse huishoudens geven jaarlijks 423 miljoen euro aan goede doelen in de vorm 
van goederen. Hoe komt dat bedrag eigenlijk tot stand? In deze editie van Geven in 
Nederland stelden we uitgebreide aanvullende vragen aan respondenten die zeiden goe-
deren te doneren. Deze vragen zijn niet gesteld aan de aparte steekproef onder respon-
denten met een migratieachtergrond, dus die zijn hier buiten beschouwing gelaten.
Uit de antwoorden op de aanvullende vragen blijkt dat de meeste donaties van goederen 
bestaan uit het doneren van kleding (42%) en schoenen (29%). Daarnaast geven mensen 
vooral levensmiddelen, meubels en apparatuur (zie figuur 1.11).  
De bedragen die mensen in de vragenlijst opgeven, baseren ze voornamelijk op de 

marktwaarde. 57% van de res-
pondenten geeft aan de ingevul-
de bedragen te baseren op de 
waarde van het product als het 
in de huidige staat verkocht zou 
worden. Daarnaast baseren dona-
teurs de bedragen op de nieuw-
waarde (10%) of de restwaarde 
volgens de Belastingdienst (8%). 
Slechts weinigen refereren aan 
de verzekeringswaarde.

Investeringen met maatschappelijk rendement
Discussies over filantropie richten zich steeds vaker op investeringen met een maat-
schappelijk rendement (zie bijvoorbeeld Smeets 2016). We kunnen bijvoorbeeld denken 
aan groene en/of culturele beleggingen of het verstrekken van een lening aan maat-
schappelijke organisaties tegen gunstige voorwaarden. 
Vragen over investeringen met maatschappelijk rendement zijn niet gesteld aan de 
aparte steekproef onder respondenten met een migratieachtergrond, dus die zijn hier 
buiten beschouwing gelaten.
Van de overige respondenten zegt 3% te doen aan investeringen met maatschappelijk 
rendement. Vooral vermogende Nederlanders zijn actief op dit gebied. Van de Nederlan-
ders met een vermogen van 500.000 euro of meer doet 12% aan een vorm van investe-
ren met maatschappelijk rendement. De bedragen die hiermee zijn gemoeid lopen ver 
uiteen, van 12 tot 500.000 euro, met een gemiddelde van 11.530 euro. Als we dit gene-
raliseren naar de gehele bevolking, besteedt Nederland 1,5 miljard euro per jaar aan 
investeringen met maatschappelijk rendement.
Figuur 1.12 toont met welke activiteiten deze mensen zich bezighouden. Als mensen 
aan investeringen met maatschappelijk rendement doen, is dat voornamelijk in de 
vorm van een belegging of investering in een sociale onderneming of maatschappelijk 
doel (43%). Ook kortlopende (minder dan een jaar) of langlopende (meer dan een jaar) 
leningen, waarbij investeerders genoegen nemen met minder rendement, zijn populai-
re manieren van investeren. Verder leent 9% van deze groep respondenten spullen uit 
tegen geen of een lage vergoeding.
22% van de mensen die doen aan investeringen met maatschappelijk rendement geeft 
aan dat op een 
andere manier te 
doen dan de manie-
ren in de lijst. Deze 
respondenten zeg-
gen bijvoorbeeld te 
doen aan crowd-
funding, waar soms 
een tegenprestatie 
tegenover staat, of 
lichten hun ant-
woord niet toe.

Figuur 1.11: Aandeel van verschillende producten in het totale aantal giften in 
goederen

Figuur 1.12: Percentage respondenten dat doet aan verschillende vormen van investeringen met 
een maatschappelijk rendement, onder mensen die investeren

Exclusief respondenten met een migratieachtergrond, inclusief vermogende huishoudens Exclusief respondenten met een migratieachtergrond, inclusief vermogende huishoudens



GEVEN IN NEDERLAND 201722

1.


