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In dit hoofdstuk bespreken we de wijze 
waarop de schattingen van het geef-
gedrag van de verschillende bronnen 
(huishoudens, nalatenschappen, kans-
spelen, fondsen en bedrijven) tot stand 
zijn gekomen. We bespreken de wijze 
van dataverzameling en de kwaliteit van 
de data. Tabel 15.1 geeft per bron van 
filantropie een overzicht van het soort 
data waarvan we gebruikmaken. 
We gebruiken twee soorten gegevens, 
data verzameld via:
• Enquêtes onder steekproeven van 

huishoudens, bedrijven en fondsen;
• Financiële jaarverslagen van kansspe-

len, vermogensfondsen, en fondsen-
wervende goede doelen organisaties. 

De combinatie van de verschillende 
bronnen biedt een vrij volledig inzicht in 
de filantropie in Nederland. De bijdra-
gen van kansspelen hebben we volledig 
in beeld. Voor huishoudens en bedrijven 
maken we generalisaties naar de totale 
populatie op basis van enquêtes. Voor 
nalatenschappen en fondsen kunnen we 
enkel spreken van een minimumschat-
ting. De bijdragen van fondsen en uit 
nalatenschappen zijn zeker hoger dan 

we hier zichtbaar kunnen maken, maar 
hoeveel hoger zij zijn weten we niet. De 
totaalcijfers van Geven in Nederland zijn 
daarmee zeer waarschijnlijk een onder-
schatting van het daadwerkelijke totaal. 
Wanneer we naar de doelen kijken heeft 
deze werkwijze de meeste impact op de 
schatting van de bijdragen aan kerk en 
levensbeschouwing en in mindere mate 
op de schattingen voor andere doelen.

Geven in Nederland 2020 vond plaats 
drie jaar na het onderzoek Geven in Ne-
derland in 2017. In Geven in Nederland 
2020 hebben we twee verbeteringen 
toegepast in de schattingsmethoden. 
De eerste verbetering zit in het onder-
zoek onder huishoudens. We hebben 
de gegevens uit een aparte steekproef 
onder relatief vermogende Nederlan-
ders geïntegreerd in de totaalschattin-
gen van het bedrag dat huishoudens 
geven. We hebben de weging van deze 
gegevens verbeterd. We beschrijven 
deze wijziging onder het kopje ‘Verbe-
terde procedure voor weging van de 
gegevens’. Een tweede verbetering vond 
plaats in het fondsenonderzoek. In Ge-
ven in Nederland 2017 hebben we al een 

extra dataverzameling uitgevoerd onder 
de relatief grote vermogensfondsen in 
Nederland met doelbestedingen vanaf 
ca. €1 miljoen per jaar. Voor Geven in 
Nederland 2020 hebben we een grotere 
groep fondsen onderzocht door ook 
fondsen die een geschat doelbestedings-
budget hebben tussen de €500.000 - 
€1.000.000 te benaderen.
De online enquêtes afgenomen bij huis-
houdens en bedrijven zijn uitgevoerd via 
Kantar Public. Het onderzoek van Geven 
in Nederland wordt bijgestaan door 
een onafhankelijke wetenschappelijke 
begeleidingscommissie en een maat-
schappelijke klankbordgroep. De maat-
schappelijke klankbordgroep bewaakt 
de maatschappelijke relevantie van het 
onderzoek. De leden geven suggesties 
voor inhoudelijke onderzoeksthema’s, 
maar hebben geen invloed op de uitvoe-
ring van het onderzoek. De wetenschap-
pelijke begeleidingscommissie adviseert 
over de wetenschappelijke kwaliteit en 
beslissingen over de data en methoden 
van Geven in Nederland. 

Tabel 15.1: Gegevens per bron van filantropie 
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Het onderzoek onder huishoudens heeft 
grotendeels een longitudinale opzet, ook 
wel een panel studie genoemd. Daarom 
spreken we in het Engels over de Giving 
in the Netherlands Panel Survey (GINPS). 
Een geanonimiseerd bestand met de be-
langrijkste data uit het onderzoek en een 
handboek met uitgebreide documenta-
tie van de GINPS inclusief de vragenlijs-
ten vindt u op https://osf.io/4unf9/. 

Steekproeven
Voor het onderzoek naar filantropie 
door huishoudens gebruiken we gege-
vens van drie steekproeven: (1) een brede 
steekproef van huishoudens via Kantar 
Public; (2) een gerichte steekproef van 
Nederlanders met een migratieach-

tergrond via Kantar Public; en (3) een 
gerichte steekproef van vermogende 
Nederlanders op basis van adressen uit 
de database van Elite Research. 
We laten Kantar Public steeds zoveel 
mogelijk deelnemers uit de brede steek-
proef uitnodigen die eerder ook de vra-
genlijst hebben ingevuld. Omdat geen 
persoonsgegevens opgeslagen worden 
van de steekproeven onder vermogende 
Nederlanders en Nederlanders met een 
migratieachtergrond, kunnen we deze 
respondenten niet opnieuw benaderen. 
Voor deze groepen ondervragen we in 
elke editie steeds nieuwe respondenten. 
Een analyse van veranderingen in het 
geefgedrag binnen deze specifieke huis-
houdens is daardoor niet mogelijk. 

Tabel 15.2: Aantallen huishoudens in de brede steekproef, Geven in Nederland 2020 

15.1 Huishoudens

Brede steekproef. De brede steekproef 
van huishoudens bestaat uit 1201 deel-
nemers die de vragenlijst via internet 
hebben ingevuld. Iets meer dan 60% van 
de respondenten (n = 738) heeft in 2017 
ook aan de vorige meting van Geven in 
Nederland deelgenomen (zie tabel 15.2). 
Het veldwerk liep van 1 juli tot en met 28 
juli. De respondenten hadden gemiddeld 
32 minuten nodig om de vragenlijst in te 
vullen.

De brede steekproef is achteraf gewogen 
naar leeftijd, geslacht, regio, huishou-
densgrootte en opleidingsniveau op ba-
sis van gegevens van het CBS. De brede 
steekproef is door de weging representa-
tief voor de Nederlandse bevolking wat 
betreft leeftijd, geslacht, regio, huishou-
densgrootte en opleidingsniveau. In de 
steekproef zitten alleen weinig Neder-

landers met een migratieachtergrond en 
weinig vermogende Nederlanders. Om 
de steekproef representatiever te maken 
voor de gehele Nederlandse bevolking 
en statistisch verantwoorde uitspraken 
te kunnen doen over de onderverte-
genwoordigde groepen hebben we ook 
gegevens verzameld uit gerichte steek-
proeven onder deze groepen.
In de schattingen van het geefgedrag in 
hoofdstuk 1 hebben we 127 responden-
ten buiten beschouwing gelaten omdat 
ze (1) tot de oververtegenwoordiging van 
protestante respondenten uit de eerste 
editie van de panelstudie hoorden, of (2) 
tot de steekproef hoorden die gebruikt is 
voor eerder onderzoek van het ministe-
rie van OCW naar de geefcultuur. Beide 
groepen wijken af in hun mate van geef-
gedrag van de Nederlandse bevolking. 
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Tabel 15.4: Respondenten in drie steekproeven voor Geven in Nederland 2020

Tabel 15.3: Aantallen huishoudens met een migratieachtergrond, Geven in Nederland 2020 

Migranten. De steekproef van huis-
houdens met een migratieachtergrond 
bestaat uit 739 deelnemers, uit vier groe-
pen: met een Surinaamse achtergrond 
(n = 218), een Antilliaanse/Arubaanse 
achtergrond (n = 195), een Turkse ach-
tergrond (n = 189), of een Marokkaanse 
achtergrond (n = 137). 576 deelnemers 
hebben de vragenlijst via internet 
ingevuld, 163 deelnemers hebben de vra-
genlijst in een face-to-face gesprek met 
interviewers voltooid. De steekproef van 
huishoudens met een migratieachter-
grond is achteraf gewogen op dezelfde 
manier als de brede steekproef.

Het veldwerk liep van 2 september tot en 
met 29 september. Het invullen van de 
online enquêtes duurde gemiddeld 19 
minuten. De interviews duurden gemid-
deld aanzienlijk langer door onderbre-
kingen en ‘social talk’. Exacte cijfers 
hebben we hier helaas niet over.

Vermogenden. De steekproef van 1187 
vermogende Nederlanders bestaat uit 
492 deelnemers die de vragenlijst via 
internet hebben ingevuld, 398 deel-
nemers die de vragenlijst schriftelijk 

hebben ingevuld, en 297 die een ver-
korte vragenlijst hebben ingevuld. Deze 
respondenten hebben gereageerd op de 
uitnodiging aan een toevallige selectie 
van 10.000 adressen uit de database 
van Elite Research, die is opgezet om in 
Nederland woonachtige miljonairs te 
lokaliseren. Het veldwerk startte begin 
augustus 2018 en liep tot halverwege 
november 2018. Deze respondenten 
ontvingen op hun huisadres een brief 
met een uitnodiging om het onderzoek 
in te vullen. In de envelop zat ook een 
vragenlijst op papier. Omdat de ver-
werking van de gegevens efficiënter is 
als de deelnemers de vragenlijst online 
invullen hebben we hen in de uitno-
digingsbrief daartoe aangemoedigd. 
De vragenlijsten bevatten geen vragen 
waardoor de respondenten persoonlijk 
konden worden geïdentificeerd en wa-
ren daardoor anoniem. Door het gebruik 
van een generieke link gold dit ook voor 
de online vragenlijsten. Twee weken 
later stuurden we een herinnering naar 
alle 10.000 adressen, vergezeld van een 
verkorte schriftelijke vragenlijst. 

Vragenlijsten
Deelnemers aan het onderzoek in de 
drie steekproeven vulden op verschillen-
de manieren de vragenlijst in (zie tabel 
15.4): via internet, schriftelijk, of in een 
gesprek met een interviewer. We hebben 
geprobeerd zoveel mogelijk gedetail-
leerde gegevens te verkrijgen over het 
geefgedrag, vrijwilligerswerk, prosociale 
waarden, opvattingen over het werk van 
goededoelenorganisaties, en een groot 
aantal kenmerken van huishoudens. De 
volledige vragenlijst kunt u inzien op 
https://osf.io/ufnjs/. In de basisvra-
genlijst voor het onderzoek onder 
Nederlanders met een migratieachter-
grond hebben we de vragen over het 
geefgedrag aan verschillende doelen, 
vrijwilligerswerk en een kleiner aantal 
kenmerken van huishoudens opgeno-
men. De verkorte vragenlijst (2 A4) bevat 
alleen de vragen over het totale geefge-
drag, het gebruik van de giftenaftrek, 
en de belangrijkste kenmerken van het 
huishouden.
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In de edities die vanaf 2011 tot en met 
2017 verschenen, hebben we de ge-
neralisatie naar alle huishoudens in 
Nederland gebaseerd op gegevens uit de 
brede steekproef en de gegevens uit de 
gerichte steekproef onder huishoudens 
met een migratieachtergrond. Door een 
omissie in de nieuwste meting onder 
huishoudens met een migratieachter-
grond – de vraag naar het vermogen van 
huishoudens ontbrak in de vragenlijst – 
was het niet mogelijk om deze huishou-
dens mee te nemen in de generalisatie. 
Omdat het geefgedrag van huishoudens 
met een migratieachtergrond in 2018 
weinig afwijkt van het geefgedrag van 
huishoudens zonder een migratieach-
tergrond zorgt dit niet voor een verte-
kening in de schatting van het totaalbe-
drag aan giften.
De respondenten rapporteren in de 
vragenlijsten over de giften die zijzelf 
en andere leden van het huishouden in 
het voorafgaande kalenderjaar hebben 
gedaan. Deze editie bevat dus gegevens 
over de giften die door Nederlandse 
huishoudens in 2018 zijn gedaan.

Behandeling van uitschieters
De schatting van het totaalbedrag 
aan giften kan sterk afhangen van de 
aanwezigheid van een klein aantal zeer 
hoge bedragen. Met name omdat we een 
groot aantal vermogende Nederlanders 
ondervragen, zitten er in de steekproef 
een flink aantal zeer grote bedragen aan 
giften. Om de invloed van uitschieters 
te verminderen hebben we de afgelopen 
jaren een procedure ontwikkeld die 
we ook in deze editie hebben gebruikt. 
Wanneer we grote bedragen aantreffen 
in de respons bekijken we eerst aan de 
hand van de overige kenmerken van 
de respondent of het bedrag realistisch 
is. Een totaalbedrag aan giften van 
€50.000 bijvoorbeeld afkomstig van 
een alleenstaande respondent zonder 
vermogen op de bank of in onroerend 
goed en met een minimuminkomen is 
hoogst onwaarschijnlijk. In deze versie 
hebben we geen onrealistische bedra-
gen aangetroffen in de respons. Door 
toevallige steekproeffluctuatie zijn er dit 
keer relatief veel zeer hoge bedragen in 
de respons onder vermogende Nederlan-
ders aanwezig. Dit keer hebben er meer 

Nederlanders met een vermogen van 
meer dan €10 miljoen gereageerd dan 
in de vorige edities. Daardoor zijn de be-
dragen die respondenten in de gerichte 
steekproef onder vermogende Nederlan-
ders hebben gegeven dit keer gemiddeld 
flink hoger dan in de vorige editie. De 
invloed van deze hoge bedragen op de 
totaalschattingen hebben we vermin-
derd door de allerhoogste bedragen te 
winsoriseren. We houden deze waarne-
mingen in de steekproef, maar zetten ze 
terug op het niveau van het 99e percen-
tiel. Door de 1% allerhoogste bedragen 
een lagere waarde te geven vermindert 
hun invloed op het gemiddelde.
 
Verbeterde procedure voor weging 
van de gegevens
We wegen de gegevens uit de steek-
proeven met gegevens van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek over de hoogte 
van het vermogen en het gebruik van 
de giftenaftrek. De procedure die we 
daarvoor gebruiken hebben we op twee 
punten verbeterd. Ten eerste hebben 
we de gewichten gebaseerd op alleen de 
huishoudens die volledige informatie 
gaven over de hoogte van hun vermo-
gen en het gebruik van de giftenaftrek. 
Met deze weging hebben we een betere 
schatting kunnen maken van de hoogte 
van het geefgedrag dan voorheen, toen 
ook huishoudens die geen informatie 
gaven over de hoogte van hun vermo-
gen of het gebruik van de giftenaftrek 
werden meegenomen. Het buiten 
beschouwing laten van huishoudens die 
geen volledige informatie geven levert 
een zuiverder beeld op van de populatie. 
Ten tweede hebben we in de nieuwe 
procedure pas na de weging de uitschie-
ters gewinsoriseerd. Voorheen kregen 
sommige waarnemingen uit de ruwe 
data door de weging een grote invloed 
op het gemiddelde en het totaalbedrag 
aan giften. Hierdoor werd de schatting 
van het totaalbedrag aan giften door de 
weging alsnog gevoelig voor uitschie-
ters. In de vorige dataverzameling vielen 
de nadelen van het ontbreken van gege-
vens over vermogen en de weging niet 
op, maar in de nieuwe data wel. 
We hebben op basis van de nieuwe 
procedure in overleg met de weten-
schappelijke begeleidingscommissie 

ook de schattingen van het geefgedrag 
uit het vorige onderzoek gecorrigeerd. 
Deze correctie heeft de schattingen 
verlaagd en creëert een trendbreuk. In 
de tabellen en figuren ziet u de nieuwe 
schattingen aangeduid met een sterre-
tje. In toekomstige edities zullen we de 
nieuwe methode gebruiken omdat die 
minder is gevoelig voor uitschieters. Een 
uitgebreide verantwoording van deze 
procedure hebben we beschreven in een 
aparte notitie, die u hier kunt vinden: 
https://osf.io/auznb/. 
Omdat de uitnodiging voor het invullen 
van de vragenlijst vermeldt dat het gaat 
om een onderzoek naar geefgedrag 
aan goede doelen is de respons waar-
schijnlijk hoger onder degenen die 
actief betrokken zijn bij goededoelen-
organisaties. De weging op het gebruik 
van de giftenaftrek corrigeert deze 
overschatting, omdat het gebruik van de 
giftenaftrek sterk samenhangt met het 
geefgedrag.
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Tabel 15.5: Geefgedrag en giftenaftrek per vermogenscategorie in 2018

De schatting van de giften van geld per 
vermogenscategorie staat in tabel 15.5. 
De weging op het gebruik van de gif-
tenaftrek brengt het gemiddelde in elke 
categorie omlaag. Het percentage dat de 
giftenaftrek gebruikt is door de weging 
in elke categorie exact het percentage 
dat volgens het CBS ook daadwerkelijk 
de aftrek gebruikt. Het gebruik van 
de aftrek loopt op met de hoogte van 
het vermogen: mensen met een groter 
vermogen maken vaker gebruik van 
de giftenaftrek. De laatste kolom laat 
zien voor welk bedrag de respondenten 
gebruik maken van de giftenaftrek. Dit 
bedrag loopt ook op met het vermogen. 
Een vergelijking met het bedrag dat 
volgens het CBS per vermogenscategorie 
daadwerkelijk wordt afgetrokken laat 
zien dat het gemiddelde in de gewo-
gen respons vrij dicht bij de werkelijke 
waarde ligt. De hoogte van de aftrek in 
de laagste en de hoogste vermogens-
categorieën wordt onderschat, maar 
daar staat tegenover dat in de vermo-
genscategorieën van €100.000 tot €5 
miljoen de hoogte van de aftrek wordt 
overschat. We hebben overwogen om 
de gegevens ook te wegen op de hoogte 
van de giftenaftrek. We hebben dit niet 
gedaan omdat de totale vertekening niet 

groot is en steekproeffluctuaties in met 
name de kleine aantallen responden-
ten uit de hoogste vermogenscategorie 
de schattingen sterk zouden kunnen 
beïnvloeden.

Generalisatie
Net als in eerdere jaren generaliseren 
we de gemiddelden in de steekproef om 
uitspraken te doen over de totale bevol-
king. Hiervoor vermenigvuldigen we de 
gemiddeld gegeven bedragen met het 
totale aantal particuliere huishoudens 
in 2018 volgens het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS), 7.857.914. Van 
7.755.100 huishoudens is het vermo-
gen en het gebruik van de giftenaftrek 
bekend. Van een klein aantal respon-
denten die een eigen bedrijf hebben zijn 
giften die zij namens het bedrijf hebben 
gedaan niet meegerekend in de schat-
tingen van giften door huishoudens, om 
dubbeltellingen met giften door bedrij-
ven in hoofdstuk 4 te voorkomen. De 
schattingen over deelname aan vrijwilli-
gerswerk in hoofdstuk 6 zijn gebaseerd 
op de gegevens van de brede steekproef 
en de gerichte steekproef onder Neder-
landers met een migratieachtergrond.
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15.2 Nalatenschappen

Tabel 15.6: Aantal instellingen in de CBF-database, 2004-2018

Om inzicht in de omvang van nalaten-
schappen aan goede doelen te krijgen, 
maken we gebruik van de database van 
het CBF (de toezichthouder van het keur-
merk Erkende Goede Doelen) en heeft er 
aanvullend onderzoek plaatsgevonden 
onder fondsen van universitaire zie-
kenhuizen en universiteiten. Daarnaast 
maken we gebruik van data verzameld 
voor hoofdstuk 1: de brede steekproef en 
vermogende huishoudens. 

CBF-database
Het CBF verzamelt gedetailleerde gege-
vens over de baten (waaronder inkom-
sten uit nalatenschappen) en lasten van 
goededoelenorganisaties. De financiële 
gegevens in de database komen uit de 
aangeleverde jaarverslagen van deze er-
kende goededoelenorganisaties. Echter, 
niet alle ANBI’s sturen hun jaarverslag 
naar het CBF, waardoor de CBF-cijfers 
geen volledig beeld geven van wat er aan 
nalatenschappen in Nederland omgaat. 
Zo vallen kerken en congregaties, klein-
schalige lokale fondsenwervende orga-
nisaties en non-profitorganisaties (bijv. 
fondsen van sommige universiteiten, 

academische ziekenhuizen en culturele 
organisaties) buiten de gegevens van het 
CBF. De gerapporteerde bedragen dienen 
dan ook als een ondergrens gezien te 
worden. 
Het CBF actualiseert de cijfers van voor-
gaande jaren en daarom is het mogelijk 
dat er verschillen bestaan in de rappor-
tage ten opzichte van de gerapporteerde 
bedragen in eerdere edities van Geven 
in Nederland. Soms corrigeren ont-
vangende instellingen de waarde van 
nalatenschappen nog tot enkele jaren 
na executie van het testament als de uit-
eindelijke waarde bekend is. We streven 
steeds naar de rapportage van de meest 
recente cijfers.
In tabel 15.6 geven we het aantal instel-
lingen per sector, per jaar weer dat op 
het moment van meting (met als peilda-
tum 31 mei 2019 voor de jaren 2004 tot 
en met 2015 en peildatum 11 december 
2019 voor de jaren 2016 tot en met 2018) 
op basis van de CBF-database gebruikt is. 
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Aanvullend onderzoek fondsen 
academische ziekenhuizen en 
universiteiten
In deze editie voerden wij – net als voor 
Geven in Nederland 2017 - aanvullend 
onderzoek uit naar nalatenschappen 
aan academische ziekenhuizen en 
universiteiten (tabel 15.7). Dit deden wij 
omdat niet alle ANBI’s in de CBF-data-
base opgenomen worden. Zo vallen veel 
kerken en congregaties, kleinschalige 
lokale fondsenwervende organisaties en 
non-profitorganisaties zoals sommige 
fondsen van universiteiten en academi-
sche ziekenhuizen buiten de dataverza-
meling van het CBF. Om een completer 
beeld te krijgen zijn de 66 in Nederland 
bekende academische ziekenhuizen 
en universiteitsfondsen nader onder-
zocht. Hiervan zaten 11 fondsen in de 
CBF-database. Deze zijn daarom buiten 
het aanvullende onderzoek gehouden. 
De overige 55 fondsen zijn benaderd 
om informatie te verkrijgen over de 
inkomsten uit nalatenschappen in 2018. 
In totaal hebben 24 fondsen van acade-
mische ziekenhuizen (87% respons) en 
13 universiteitsfondsen (50% respons) 
meegewerkt aan het onderzoek. 

Onderzoek naar nalatenschappen 
aan goede doelen onder huishou-
dens 
Voor deze editie van Geven in Nederland 
zijn net als in de vorige editie huishou-
dens ondervraagd over nalatenschappen 
en hebben wij deze uitkomsten geïn-
tegreerd. Sommige vragen zijn alleen 
gesteld in het onderzoek onder vermo-
genden. Als dit het geval is, wordt dit in 
hoofdstuk 2 vermeld. 
De weging van de respondenten in 
hoofdstuk 2 is veranderd ten opzich-
te van de vorige editie. Om ervoor te 
zorgen dat groepen die oververtegen-
woordigd zijn in de steekproef geen 
disproportionele invloed hebben op de 
cijfers, maken we gebruik van weging. 
In de vorige editie werd de panelstudie 
van huishoudens gewogen op basis van 
geslacht, leeftijd, opleiding, huishou-
domvang, provincie en regio aangele-
verd door Kantar Public. In deze editie 
hebben er twee veranderingen plaats-
gevonden. We wegen ook de steek-
proef van vermogende huishoudens. 
Zij worden gewogen op basis van de 
vermogenscategorie waarbij we gebruik 
maken van de vermogenstabel van het 
CBS en het al dan niet aftrekken van de 
giften in de inkomstenbelasting. Ten 

tweede worden de huishoudens uit de 
brede steekproef nu niet alleen gewogen 
op basis van geslacht, leeftijd, opleiding, 
huishoudomvang en provincie en regio, 
maar ook op basis van de vermogensca-
tegorie en het al dan niet aftrekken van 
de giften in de inkomstenbelasting. 
In de vorige editie hadden wij meer 
vermogenden in de steekproef dan in 
de populatie en werden zij in hoofdstuk 
2 niet teruggewogen. Hierdoor hadden 
zij veel invloed op de resultaten in het 
hoofdstuk over nalatenschappen. Om-
dat vermogenden vaker nalaten aan een 
goed doel en wij deze nu terugwegen, 
is het aandeel testateurs en mensen die 
nalaten aan een goed doel in deze editie 
lager dan in de vorige editie. De percen-
tages van deze editie zijn dus ook niet 
goed te vergelijken met de vorige editie. 
De percentages van deze editie zijn wel 
een betere schatting van het nalaten 
aan goede doelen door de Nederlandse 
bevolking. 

Tabel 15.7: Aanvullend onderzoek nalatenschappen onder fondsen van universiteiten en academische ziekenhuizen
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15.3 Fondsen

In het onderzoek naar fondsen maken 
we onderscheid tussen geldwervende 
fondsen en vermogensfondsen. 

Geldwervende fondsen 
Voor het onderzoek naar geldwerven-
de fondsen gebruiken we cijfers uit de 
CBF-database. De cijfers zijn ontleend 
aan de inkomsten en bestedingen die 
fondsenwervende instellingen hebben 
gerapporteerd aan het CBF. We gebrui-
ken een bestand uit december 2019, dat 
op dat moment de financiële gegevens 
van 676 fondsen over het jaar 2018 
bevatte. Het CBF vult het databestand 
continu aan met fondsen die alsnog hun 
jaarverslag over 2018 aanleveren. Het 
CBF geeft aan dat dit met name kleine 
fondsenwervende instellingen betreft en 
daarom geen groot gewicht meer heeft 
op het totaalbedrag. Om dubbeltellin-
gen te voorkomen, rekenen we in het 
Geven in Nederland-onderzoek alleen de 
‘rentebaten/inkomsten uit beleggingen’ 
mee. De andere inkomsten van geldwer-
vende fondsen - zoals geldwerving onder 
Nederlandse huishoudens en bedrijven 
- zijn reeds bij andere bronnen onderge-
bracht (geven door huishoudens, geven 
door loterijen en geven door bedrijven). 
2018 was een slecht beleggingsjaar, 
resulterend in negatieve beleggingsop-
brengsten voor sommige fondsen. We 
tellen alleen de positieve beleggingsre-
sultaten mee voor het totaaloverzicht. 
In totaal hebben 361 fondsenwervende 
instellingen (positieve) inkomsten uit 
beleggingen gerapporteerd. 
Het CBF hanteert een iets andere 
indeling van sectoren dan het Geven 
in Nederland onderzoek. De categorie 
sport en recreatie valt in de CBF-rubrice-
ring onder ‘Welzijn’. Ten behoeve van de 
GIN-rubricering is de categorie ‘Welzijn’, 
gebruikt door het CBF, uitgesplitst naar 
de sectoren ‘Sport en recreatie’ en ‘Maat-
schappelijke en sociale doelen’.

Voor de jaren 1995, 1997, 1999 en 2001 
werden naast de inkomsten uit beleggin-
gen/rentebaten ook nog het aandeel van 
fondsen in acties van derden (zoals de 
opbrengsten uit grote loterijen) meege-
rekend. Vanaf 2003 worden alleen nog 
de inkomsten uit beleggingen/renteba-
ten gerapporteerd, omdat de opbreng-
sten uit kansspelen (zoals goededoelen-
loterijen) in een apart hoofdstuk zijn 
ondergebracht. 
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Vermogensfondsen
In Nederland is er geen centrale data-
base met gegevens over de inkomsten 
en giften van vermogensfondsen en 
hybride fondsen die hun jaarverslag niet 
naar het CBF sturen. Vanwege gebrekki-
ge gegevensbronnen en een onvolledig 
steekproefkader is het tot op heden niet 
mogelijk geweest een totaalschatting 
te maken van de bijdragen van alle ver-
mogensfondsen in Nederland. Daarmee 
vormen de schattingen van deze groep 
fondsen al jaren een hiaat in het onder-
zoek (zie ook evaluaties van Geven in 
Nederland in 2011, 2013 en 2015). Zolang 
er geen database beschikbaar is met 
gegevens over alle vermogensfondsen in 
Nederland, zijn de onderzoekers aange-
wezen op andere methoden om inzicht 
in hun geefgedrag te krijgen. 
Ten behoeve van het macro-economi-
sche overzicht van Geven in Neder-
land 2020 heeft het onderzoek onder 
vermogensfondsen zich geconcentreerd 
op de grootste vermogensfondsen (met 
een geschat doelbestedingsbudget van 
> €500.000) in Nederland. Uitganspunt 
hierbij is dat een klein deel van de fond-
sen verantwoordelijk is voor het grootste 
deel van de uitgaven. Met behulp van 
beschikbare gegevensbronnen, het in-
schakelen van experts en de ‘sneeuwbal-
methode’ onderzochten de onderzoekers 
ten behoeve van Geven in Nederland 
2017 welke fondsen een doelbestedings-
budget van meer dan €1 miljoen hadden. 
Dat leverde destijds een lijst op van 
78 fondsen. Voor Geven in Nederland 
2020 hebben de onderzoekers de lijst 
aangevuld met fondsen die een geschat 
doelbestedingsbudget hebben tussen 
de €500.000 - €1.000.000. Daarvoor is 
gebruik gemaakt van de database van 
het ECSP (2018) die in het kader van het 
onderzoek ‘Filantropische Fondsen in 
Kaart’ data heeft verzameld over 2016. 
De onderzoekers hebben een lijst met 
122 fondsen samengesteld die benaderd 
zijn voor het onderzoek. Het betreft 
fondsen die in principe niet afhankelijk 
zijn van actieve fondsenwerving, maar 
eigen middelen hebben (vermogen en/
of structurele inkomstenbron afkomstig 
van een familie of bedrijf) om goede doe-
len te ondersteunen. Hybride fondsen 
die hun jaarverslag bij het CBF hebben 

aangeleverd, zoals het Prins Bernhard 
Cultuur Fonds en het Oranje Fonds, 
vallen hierbuiten. Hun gegevens zijn al 
in de CBF-database opgenomen.
De geselecteerde 122 fondsen zijn via 
e-mail uitgenodigd een online enquête 
in te vullen over hun doelbestedingen, 
inkomsten en vermogen in 2018. Daar-
naast zijn vragen gesteld over hun maat-
schappelijke rolopvatting, de relatie met 
de overheid, contact met stakeholders, 
vormen van financiële en niet-financiële 
ondersteuning, impact en innovatie. 
In totaal hebben 63 fondsen de vra-
genlijst volledig (of nagenoeg volledig) 
ingevuld. Voor het macro-economische 
overzicht van Geven in Nederland 
hebben de onderzoekers het bestand 
aangevuld (aan de hand van secundaire 
bronnen zoals jaarverslagen en websites) 
met informatie over de doelbestedingen 
van nog eens 59 fondsen.
Voor het eerst kunnen we in deze editie 
iets zeggen over de trend in doelbeste-
dingen bij deze groep fondsen. Van 86 
fondsen hebben we informatie kunnen 
verzamelen over hun doelbestedingen 
in de jaren 2015-2018. Voor het jaar 2016 
is daarbij gebruik gemaakt van de gege-
vens in de ECSP-database. Voor de an-
dere jaren heeft de VU data verzameld. 
Voor de jaren 2015 en 2018 is de data 
deels afkomstig uit de online enquêtes 
en deels uit het jaarverslagonderzoek. 
De data over 2017 is geheel afkomstig uit 
het jaarverslagonderzoek. Binnen het 
tijdsbestek van dit onderzoek was het 
niet mogelijk om de doelbestedingen 
van deze fondsen voor al deze jaren on-
der te verdelen naar de acht sectoren van 
Geven in Nederland. Temeer omdat deze 
informatie niet altijd terug is te vinden 
in jaarverslagen en omdat de jaarversla-
gen van de voorgaande jaren niet altijd 
meer online beschikbaar zijn. 
Om dubbeltellingen te voorkomen 
worden voor het macro-overzicht van 
Geven in Nederland alleen de doel-
bestedingen uit de opbrengst van het 
vermogen meegeteld. Volgens de logica 
van dit onderzoek telt elke euro voor 
het goede doel maar één keer mee. Dat 
betekent dat de doelbestedingen van 
zuivere vermogensfondsen, fondsen die 
alleen uit de opbrengst van het vermo-
gen geven, voor 100% meetellen. De 

doelbestedingen van fondsen die gevoed 
worden door een structurele bron van 
inkomsten afkomstig van een familie of 
bedrijf tellen we niet mee. Deze bijdra-
gen zijn al bij de andere hoofdstukken 
(hoofdstuk 1 Geven door huishoudens 
en hoofdstuk 4 Geven door bedrijven) 
meegeteld. Er zijn ook vermogensfond-
sen met een vermogen die (incidenteel) 
giften ontvangen. We tellen in dat geval 
de doelbestedingen niet voor 100% mee, 
de giften worden van de doelbestedin-
gen afgetrokken. 
De bijdragen van vermogensfondsen 
in Geven in Nederland 2020 betreffen 
geen gegeneraliseerde bedragen. Toch 
hebben de onderzoekers ten opzichte 
van voorgaande jaren beter inzicht 
gekregen in het volume van de bestedin-
gen van vermogensfondsen door in de 
onderzoeksmethode de focus op relatief 
grote fondsen te leggen. Belangrijk om 
te vermelden is dat er geen uitspraken 
kunnen worden gedaan over trends in 
het geefgedrag van vermogensfondsen, 
omdat de gegevens over de bijdragen 
van vermogensfondsen voor de jaren 
1995-2015 op verschillende manieren 
zijn verzameld.
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15.4 Kansspelen

Nederland telt in 2018 negen landelijke 
kansspelvergunninghouders die ver-
plicht zijn een deel van hun opbrengst af 
te dragen aan goede doelen. Het betreft 
de volgende vergunninghouders: de 
Nationale Postcode Loterij, de BankGiro 
Loterij, de VriendenLoterij, de Samen-
werkende Non-profit Loterijen (SNL), 
Lotto B.V. (Lotto, Krasloterij en Toto) en 
ZEbetting & Gaming. Sinds het openstel-
len van de loterijmarkt in 2016 zijn er 3 
nieuwkomers met een vergunning voor 
een loterij bijgekomen: Fairshare Lote-
rijen/Lot of Happiness, Lottovate en de 
Impact Loterij. Lottovate en Impact Lo-
terij hebben weliswaar een vergunning, 
maar bieden in 2018 geen loterij aan op 
de kansspelmarkt. We rapporteren in 
het hoofdstuk dus over de bestedingen 
van zeven landelijke kansspelvergun-
ninghouders. 
De gegevens over de giften van deze 
kansspelvergunninghouders zijn in de 
periode 2003-2009 ontleend aan het 
jaarverslag van het College van Toezicht 
op de Kansspelen, dat op 1 april 2012 is 

opgeheven. De Kansspelautoriteit (KSA), 
die sindsdien toezicht houdt op de 
kansspelsector, gaat in haar jaarversla-
gen niet uitgebreid in op de giften van de 
kansspelvergunninghouders aan goede 
doelen. De cijfers vanaf 2011 zijn daarom 
ontleend aan de jaarverslagen/websites 
van de kansspelvergunninghouders zelf. 
Voor 2003 rapporteerden we de giften 
van de goededoelenloterijen als onder-
deel van de giften van geldwervende 
instellingen. Vanaf 2005 bevatten onze 
rapportages ook de bijdragen van de 
stichting Samenwerkende Non-profit 
Loterijen (SNL). De SNL bestaat uit een 
aantal goede doelenorganisaties met 
een eigen loterij: KWF Kankerbestrij-
ding, de Grote Clubactie/Support Actie, 
Jantje Beton, Scouting Nederland en de 
Zonnebloem. 
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15.5 Bedrijven

De steekproef is ongeveer even groot als 
in 2016, maar is qua samenstelling sterk 
veranderd. In voorgaande edities was 
het mogelijk om longitudinale analyses 
te doen, omdat een aantal bedrijven 
meerdere keren had meegedaan aan een 
‘Geven in Nederland’ bedrijvenonder-
zoek. Deze keer was dat niet mogelijk, 
omdat de steekproef slechts 120 bedrij-
ven bevat die aan eerdere edities van 
Geven in Nederland hebben meegedaan. 
Volgens de gegevens van Kantar Public 
is de steekproef behoorlijk represen-
tatief voor de bedrijven in Nederland. 
Hiervoor is een vergelijking gemaakt 
met een CBS-tabel over het totale aantal 
bedrijven per branche in Nederland 
en het aantal werkzame personen per 
bedrijf. Er is wel een groter aantal een-
manszaken opgenomen in de steekproef 
en de eventuele consequenties daarvan 
worden besproken in ‘Schattingen op 
basis van de steekproef van bedrijven’.

Procedure en vragenlijst
De vragenlijsten zijn ingevuld door de 
persoon die binnen het desbetreffende 

bedrijf verantwoordelijk is voor spon-
soring en giften. Deze persoon blijkt in 
96% van de gevallen ook verantwoorde-
lijk te zijn voor beleid of uitvoering van 
maatschappelijk verantwoord onderne-
men (MVO). Alle vragen over sponsoring 
en giften hebben betrekking op het geef-
gedrag van bedrijven in 2018. Het onder-
zoek is in de zomer en vroege herfst van 
2019 uitgevoerd. De vragenlijst is afge-
nomen via internet. Voor 2008 werd de 
vragenlijst telefonisch afgenomen. De 
beoogde respondenten zijn door Kantar 
Public benaderd met het verzoek aan het 
onderzoek deel te nemen. Sinds 2008 
vindt de dataverzameling online plaats, 
omdat in de vragenlijst naar een groot 
aantal gedetailleerde gegevens wordt 
gevraagd. Online dataverzameling biedt 
de respondent de gelegenheid de vra-
genlijst op een zelfgekozen tijdstip in te 
vullen. Bovendien kunnen zo de – vaak 
financiële – administratieve gegevens 
worden opgezocht. 

De vragenlijst begint met vragen over de 
bedragen die aan sponsoring en giften 

zijn besteed. Net als in de vorige editie 
is allereerst gevraagd of het bedrijf een 
strikt onderscheid maakt tussen spon-
soring en giften, waarbij is uitgelegd dat 
sponsoring betrekking heeft op geven 
met een zakelijk belang, die in de be-
lastingaangiften worden gerekend tot af-
trekbare bedrijfskosten, en waarbij vaak 
een tegenprestatie van het ontvangende 
doel wordt verwacht. Giften gaat om ge-
ven zonder zakelijk belang, waarbij geen 
tegenprestatie van het ontvangende doel 
wordt verwacht. Bijna 68% van de be-
drijven geeft aan geen strikt onderscheid 
tussen sponsoring en giften te maken, 
een wat hoger percentage dan in 2016. 
Deze respondenten hebben vervolgens 
de bedragen ingevuld bij sponsoring of 
giften, waarbij hun is gevraagd de cate-
gorie te kiezen die zij zelf het meest van 
toepassing achten. Ongeveer 15% van de 
deelnemende bedrijven doet zowel aan 
sponsoring als aan giften en deze groep 
bedrijven vult dus de vragen bij beide 
categorieën in. 

Tabel 15.8: Aantallen bedrijven Geven in Nederland 2020

De gegevens over bedrijven zijn verza-
meld onder een representatieve steek-
proef van bedrijven die in Nederland 
gevestigd zijn. De branches ‘landbouw’, 
‘overheid’, ‘onderwijs’ ‘gezondheidszorg’ 
en ‘cultuur, sport en recreatie’ zijn uit-
gesloten om de consistentie met eerdere 
edities te behouden. Het veldwerk is 
verricht door Kantar Public en liep van 
maandag 26 augustus tot en met zondag 
1 september, via het internet. Respon-

denten kregen een email met een link 
naar de online vragenlijst.

Deelnemers en steekproef
1.022 bedrijven hebben de vragenlijst 
volledig ingevuld (zie tabel 15.8). Vijf 
bedrijven zijn niet opgenomen in de 
uiteindelijke analyse. In één geval 
hebben we een bedrijf verwijderd uit de 
analyse vanwege de onevenredig grote 
invloed die het bedrijf had op uitgaven 

aan (sport)sponsoring. In de andere vier 
gevallen hebben we het bedrijf uit de 
analyse verwijderd omdat de organisa-
tie geen winstoogmerk had en/of werd 
geclaimd dat er een veel groter bedrag 
in geld werd gegeven dan er winst was 
gemaakt in het bedrijf, hetgeen de gift 
erg onwaarschijnlijk maakt. De gerap-
porteerde resultaten gaan derhalve 
uiteindelijk over 1.017 bedrijven. 
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In het eerste deel van de vragenlijst 
worden vervolgens vragen gesteld over 
sponsoring door het bedrijf. De respon-
denten werd een aantal doelen voorge-
legd (zoals ‘instellingen voor cultuur’), 
waarbij voor elk doel werd gevraagd of 
het bedrijf dit in 2018 had gesponsord. 
Aansluitend werd gevraagd naar de 
hoogte van het bedrag in geld, in natura 
(in €) en in mankracht (in €). Er werden 
elf typen doelen onderscheiden. Naast 
de in elke editie terugkerende doelen 
was een extra doel toegevoegd omdat 
die bijzonder veel aandacht trok in 2018: 
de nationale actie voor slachtoffers 
van de aardbevingen en tsunami op 
het Indonesische eiland Sulawesi (giro 
555). Hoewel de gegeven bedragen ten 
behoeve van milieu, natuur en dieren als 
aparte categorieën werden aangeboden, 
net als in eerdere edities hebben we er 
uiteindelijk weer voor gekozen om in 
de rapportage de bedragen voor deze 
drie doelen samen te voegen. Juist deze 
doelen worden door weinig bedrijven 
gesteund en samenvoeging bood ook 
een betere mogelijkheid om een vergelij-
king met eerdere gegevens te maken. 
Aanvullend hebben we de respondenten 
gevraagd: 
• welk percentage van het bedrag aan 

sponsoring naar lokale doelen is 
gegaan;

• of het bedrijf een sponsorbeleid heeft 
en wat de inhoud hiervan is;

• welke motieven het bedrijf heeft voor 
sponsoring;

• welke personen of groepen binnen of 
buiten het bedrijf initiatieven hebben 
genomen om te gaan sponsoren;

• of het bedrijf de sponsoractiviteiten 
communiceert via populaire media of 
bedrijfsmedia;

• wat de frequentie en aard is van de 
verzoeken om sponsoring die het 
bedrijf heeft gekregen. 

In het tweede deel van de vragenlijst zijn 
al deze vragen nogmaals gesteld, maar 
nu voor giften zonder zakelijk belang. Er 
is ook gevraagd of bedrijven dachten dat 
sponsoring en het doen van giften een 
positieve of negatieve uitwerking had op 
het bedrijf.
Een derde deel van de vragenlijst bevat 
een aantal vragen over maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (MVO). MVO 
wordt in de vragenlijst omschreven als 
‘naast het streven naar winst (profit) 
ook rekening houden met het effect van 
activiteiten op het milieu (planet) en oog 
hebben voor menselijke aspecten bin-
nen en buiten het bedrijf (people)’. Naast 
vragen naar concrete activiteiten op het 
gebied van milieu en personeelsbeleid 
zijn vragen gesteld over de motieven om 
aan MVO te doen en werd de respondent 
een aantal stellingen over MVO en de 
maatschappelijke taken van bedrijven 
voorgelegd. 
De vragenlijst eindigt met vragen over 
een aantal achtergrondkenmerken van 
het bedrijf, zoals het aantal medewer-
kers, het opleidingsniveau van de mede-
werkers, de omzet en de winst.

Schattingen op basis van de steek-
proef van bedrijven
Met het bedrijvenonderzoek streven we 
naar een zo goed mogelijke schatting 
van de bedragen die de Nederlandse 
bedrijven gezamenlijk uitgeven aan 
sponsoring en aan giften zonder zakelijk 
belang. De gegevens van de steekproef 
van de bedrijven die ondervraagd zijn, 
hebben we geëxtrapoleerd naar de totale 
populatie van Nederlandse bedrijven. 
De bedrijven steekproef is gewogen naar 
branche en bedrijfsgrootte, gebaseerd 
op het bestand van het CBS over het 
totaalaantal bedrijven binnen Nederland 
per branche, inclusief gegevens over de 
hoeveelheid werkzame personen per 
bedrijf. Deze wegingsfactor gebruiken 
we ook in de schattingen van MVO. 
Vrijwel alle gerapporteerde resultaten 
zijn gebaseerd op de extrapolaties, be-
halve die zijn gebaseerd op een beperkt 
deel van de steekproef (bijvoorbeeld de 
analyses van bedrijven met meer dan 25 
medewerkers). 
De weging is cruciaal voor de extrapo-
latie, omdat de groep deelnemende res-
pondenten niet vanzelf representatief is 
voor de werkelijke populatie. Hieronder 
staat daar nadere informatie over, die 
laat zien dat er in de huidige steekproef 
een sterke ondervertegenwoordiging is 
van het aantal eenmanszaken en dat de 
drie overige categorieën oververtegen-
woordigd zijn. Het is verstandig om de 
in de populatie weinig voorkomende 

groepen in de steekproef over te verte-
genwoordigen, opdat de generalisatie 
op basis van de weging betrouwbaarder 
wordt. Dat is gebeurd bij de bedrijven 
met 11-100 medewerkers en bedrij-
ven met meer dan 100 medewerkers. 
Daarvoor wordt gecorrigeerd via de 
weegfactor. 
Ondanks het feit dat er ‘maar’ 48,1% 
eenmanszaken in de feitelijke steekproef 
zitten, wordt dat gebrek aan representa-
tiviteit rechtgetrokken via de weegfac-
tor. Ieder bedrijf dat deelneemt ‘staat’ 
voor een heleboel andere bedrijven 
die niet meedoen aan het onderzoek. 
Bijvoorbeeld als er in de populatie 200 
eenmanszaken zijn in een bepaalde 
branche en er zijn er maar 2 in de steek-
proef opgenomen, krijgen ze ieder een 
gewicht 100. 

Het gebruik van wegingsfactoren heeft 
als belangrijkste nadeel dat door weging 
en generalisatie het kan gebeuren dat 
de gegevens van één of enkele bedrijven 
een zeer grote invloed hebben op de 
totale giften aan een bepaald doel of 
binnen een bepaalde branche. Als on-
derzoekers zijn we altijd terughoudend 
met het verwijderen van respondenten 
uit ons bestand. We hebben geen reden 
om aan te nemen dat de betreffende 
respondenten de vragenlijst niet serieus 
hebben ingevuld en daarom hebben we 
ervoor gekozen de resultaten van hun 
bedrijven te handhaven. 
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Tabel 15.9: Respons en samenstelling steekproef naar bedrijfsgrootte na weging

Ondanks het feit dat door de weegfactor 
de gegevens representatiever gemaakt 
kunnen worden, heeft de samenstelling 
van de steekproef waarschijnlijk wel 
invloed op de schattingen voor de ge-
geven bedragen. Dat komt omdat in de 
categorie eenmanszaken in deze steek-
proef een relatief grote groep bedrijven 
helemaal niet doet aan sponsoring of 
giften, en dus geen enkel goed doel 
steunt (ruim 57%). Voor de bedrijven 
met 2-10 medewerkers is dat 40%, voor 
bedrijven van 11-100 medewerkers 33%, 
en voor de bedrijven met meer dan 
100 medewerkers 23%. Gegeven die 
percentages is er door de grotere groep 
eenpersoonsbedrijven (in absolute en 
relatieve zin) in de steekproef een hoger 
percentage bedrijven in de steekproef 
dat helemaal niet aan sponsoring en gif-
ten doet dan in voorgaande edities van 
het onderzoek. Dat heeft ook zeer waar-
schijnlijk invloed op de schatting van de 
totaalbedragen. Wanneer een even hoog 
percentage eenpersoonsbedrijven zou 
hebben meegedaan aan dit onderzoek 
als in 2016 (destijds 21,6%) zou er waar-
schijnlijk een hogere schatting van de 
totaalbedragen worden gerapporteerd. 
Omdat het percentage eenpersoonsbe-
drijven in de steekproef van 2019 dichter 
bij het percentage in de populatie ligt, 
is de schatting van 2019 waarschijnlijk 
beter dan die uit 2016. 

Sponsoring en giften door eenper-
soonsbedrijven
Eenmanszaken vormen een bijzondere 
en belangrijke categorie bedrijven. We 
herhalen daarom onderstaande tekst 
uit Geven in Nederland 2017: “Vele 
honderdduizenden eenpersoonszaken 

en zelfstandigen zonder personeel zijn 
als bedrijf aangemerkt bij de Kamer van 
Koophandel. Zij vormen verreweg de 
grootste categorie bedrijven in Neder-
land en een groot aantal ervan houdt 
zich bezig met sponsoring en doet 
giften. In het kader van de belasting-
wetgeving hebben eenpersoonsbedrij-
ven wel een bijzonder kenmerk: voor 
ondernemers die hun inkomen als winst 
uit onderneming voor de inkomsten-
belasting aangeven is het niet mogelijk 
om zakelijke en privégiften te splitsen. 
De ondernemer doet aangifte inkom-
stenbelasting en de giften worden fiscaal 
gezien als zijn privégiften. In de huidige 
editie hebben we meer zicht proberen 
te krijgen op deze groep en hoe die zelf 
tegen hun filantropische activiteiten 
aankijkt. Eenmanszaken geven zelf 
vaak aan hun schenkingen wel degelijk 
te zien als gedaan vanuit het bedrijf 
zelf. Het zou niet correct zijn om deze 
bedrijven zonder meer uit de analyses 
te verwijderen, omdat veel bedrijven 
‘om niet’ hun expertise in dienst stellen 
van goede doelen. Die expertise zal in 
veel gevallen wel degelijk aan het bedrijf 
gekoppeld zijn. Opvallend is verder dat 
veel respondenten ook zelf aangeven 
dat ze hun filantropische bijdragen zien 
als gegeven uit naam van hun bedrijf, al 
geldt dat voor sponsoring sterker dan 
voor giften. Volledige weglating zou 
dus een onderschatting betekenen van 
de schenkingen door bedrijven, maar 
volledig handhaven impliceert een over-
schatting. Door voor een aantal edities 
in kaart te brengen wat de relatieve 
bijdrage van eenmanszaken is aan het 
totaalbedrag aan sponsoring/giften, 
wordt duidelijk dat die bijdrage sub-

stantieel is, ruwweg tussen de 15 en 25% 
van het totaalbedrag aan schenkingen. 
Maar nu is ook zichtbaar hoe groot het 
totaalbedrag zou zijn zonder deze groep 
respondenten.”
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