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elkaar te scheiden.” Volgens de 
onderzoekers leggen goede doe-
len om dezelfde reden beter geen 
ondergrens op voor schenkingen.
Dat het gedrag van de proefperso-
nen beïnvloed is doordat ze de 100
euro kregen, valt niet uit te sluiten.
Misschien zouden ze wel anders
handelen als het hun eigen geld 
was. “Dat zou inderdaad kun-
nen”, zegt Bauer. “Maar ik denk 
het niet: voor miljonairs blijft 100
euro een marginaal bedrag. Of ze
dat nu uit eigen zak gehaald of ge-
kregen hebben.”

inzicht waar we praktijklessen uit
kunnen trekken”, zegt Bauer. 
“Neem nu microkredieten, kleine
leningen die worden toegekend 
om kleinschalige ondernemers in 
ontwikkelingslanden te onder-
steunen. Een miljonair die belegt
in microkredieten wil een met het
risico corresponderend rende-
ment voor zijn investering. Hij
gaat in onderhandelingsmodus,
maar daardoor zal hij uiteindelijk
vaak afzien van zijn investering,
ondanks zijn goede voornemens. 
Daarom is het beter om het beleg-

gingspro-
duct en
het
goede
doel van

miljonair. Zij gaven gemiddeld 
49,61 euro weg.”
In eerdere vergelijkbare studies 
met bijvoorbeeld CEO's of stu-
denten bedroeg de gemiddelde
schenking slechts 28,40 euro. “In 
onze cultuur wordt makkelijk ge-
zegd dat rijke mensen gierig zijn,
zoals Dagobert Duck uit de Do-
nald Duck-strips. Maar uit ons 
experiment blijkt net dat ze heel 
gul zijn.” De bank ABN Amro 
bracht de miljonairs aan en finan-
cierde het onderzoek.

Tegenprestatie
Een deel van de rijke proefperso-
nen kreeg een onderhandelings-
spel voorgeschoteld. “De ontvan-
ger met het lage inkomen moest 
kiezen of hij het geschonken be-
drag wilde accepteren of niet. Als
hij weigerde, kreeg ook de miljo-
nair niks.” De miljonair belandde
daardoor in een onderhande-
lingspositie. “Je zou verwachten 
dat hij meer zou geven om de ont-
vanger te overtuigen, maar dat 
was niet het geval. Het gemiddel-
de geschonken bedrag daalde van
71,40 naar 63,90 euro.” 
Zodra ze een te-
genprestatie 
verwachten, 
lijken miljo-
nairs dus gie-
riger te wor-
den. “Een in-
teressant 

100 euro die ze mochten houden 
of wegschenken. Een groep miljo-
nairs kon het geld wegschenken
aan mensen met een laag inko-
men. Zij gaven gemiddeld 71,40 
euro weg.” 45,6 procent stond
zelfs het totale bedrag af. “Een
tweede groep mil-
jonairs mocht
het bedrag
schenken

aan een
collega-

De resultaten van het onderzoek 
werden gisteren gepubliceerd in 
het tijdschrift Proceedings of the
National Academie of Sciences. 
“Er is al veel onderzoek gedaan
naar weggeefgedrag, maar nog 
nooit bij vermogende mensen”,
zegt Rob Bauer, hoogleraar Insti-
tutionele Beleggers van de School
of Business and Economics aan
de Universiteit Maastricht. Hij 
schreef het wetenschappelijk arti-
kel samen met Paul Smeets en Uri
Gneezy “Het is wel ooit onder-
zocht bij Amerikaanse universi-
teitsstudenten met rijke ouders.
Uit dat onderzoek bleek: hoe rij-
ker, hoe gieriger. Maar wij hebben
voor het eerst met echte miljonairs
en echt geld gewerkt.”

Dictator
“633 miljonairs hebben deelgeno-
men aan ons experiment”, zegt 
Bauer. De proefpersonen speel-
den The Dictator
Game, een spel-
formule om 
geefgedrag te
onderzoeken. 
“Ze kregen 

“Miljonairs zijn net heel gul”
Rijken worden pas gierig als ze moeten onderhandelen

MAASTRICHT - Miljonairs zijn helemaal niet zo gierig als vaak gedacht 
wordt. Bovendien zijn ze guller als ze niet in een onderhandelings-
positie zitten. Dat blijkt uit een experiment van de Universiteit 
Maastricht waarbij 633 miljonairs 100 euro kregen die ze mochten 
houden of wegschenken.   

Joos MEESTERS

In onze cultuur wordt 
makkelijk gezegd dat 
rijke mensen gierig zijn,
zoals Dagobert Duck uit 
de Donald Duck-strips. 
Maar uit ons experiment
blijkt net dat ze heel gul
zijn

Rob Bauer
Hoogleraar universiteit

Maastricht

XSuperrijken geven het voorbeeld

Dat miljonairs vrijgevig 
kunnen zijn weet de Ameri-
kaanse zakenman Warren 
Buffett al langer. Buffett is met 
een geschat vermogen van 64 
miljard euro de op twee na 
rijkste mens ter wereld. 
Daarnaast is hij de bezieler 
van The Giving Pledge, een 
initiatief dat de superrijken 
aanzet om ten minste de helft 
van hun vermogen weg te 
geven aan goede doelen. 

Onder meer Star Wars-regisseur 
George Lucas, Facebook-baas 
Mark Zuckerberg, Microsoft-op-
richter Bill Gates en ondernemer 
Elon Musk (Tesla, PayPal, 
SpaceX) delen hun goede 
voornemens op de website van 
the Giving Pledge. Ook Apple-
baas Tim Cook maakte onlangs 
bekend dat hij zijn vermogen van 
zo’n 713 miljoen euro aan 
liefdadigheid wil besteden. (jom)
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Wellicht hebt u, bij het boeken 
van uw zomervakantie, op een 
recensiesite als Booking.com of

Vier landgenoten lanceren ‘Tripadvisor’ voor bedrijven
Wie kan een bedrijf beter 
beoordelen dan de mensen die 
er werken? Dat principe schuilt 
achter de kersverse website 
Kwigr.com, zeg maar de 
‘Tripadvisor’ voor Belgische 
bedrijven. 

Kristof SIMOENS

mer, het eten, het zwembad, noem
maar op. “Wat geldt voor restau-
rants of hotels moet toch ook kun-
nen voor werkgevers?”, zo vindt 
Nicolas Pagès. Samen met drie
partners in crime ontwierp de 36-
jarige informaticus uit Namen 
Kwigr.com, een recensiesite waar-
op werknemers Belgische werkge-
vers kunnen beoordelen op zes
thema’s: sfeer, loopbaan, voorzie-
ningen, flexibiliteit, management 
en loon.

vaak gaapt tussen de vacature in 
de krant of op een jobsite en de re-
aliteit op de werkvloer. Nogal wat
bedrijven presenteren zichzelf 
mooier dan ze in werkelijkheid
zijn. En aangezien het niet altijd
evident is om vreemden te vragen
wat zij van hun werkgever vinden,
leek een soort van Tripadvisor 
voor Belgische bedrijven meer dan
nuttig.”
Op de kakelverse website staan
vooralsnog 89 quoteringen, zij het

Eni Gas & Power, met slechts
1,5/10. De beste leerling tot nog
toe is  bvba Nautadutilh met 
9,7/10.

Minstens 10 medewerkers
Kwigr.com beperkt zich bewust tot
bedrijven met minstens tien mede-
werkers. “Onder die drempel zijn de
resultaten niet echt pertinent.” Al
blijft het maar de vraag hoe perti-
nent de resultaten zijn in de weten-
schap dat alle beoordelingen ano-

of schunnigheden komen er niet
in, enkel goed onderbouwde
antwoorden.”
Al biedt dat nog geen waterdich-
te oplossing tegen werknemers
die bijvoorbeeld na een ontslag
wraak willen nemen, en al even-
min tegen bedrijfsleiders die 
zichzelf hoge punten toekennen
of – omgekeerd – concurrenten
onderuithalen, geeft Pagès na
enig aandringen toch toe. “Wij
gaan ervan uit dat het spel eer-
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De ellende begon om 7.30 uur. Bij
werken raakte een kraan een gas-
leiding, pal bij de enige publieke 
toegangsweg naar de luchthaven.
“We hebben de omgeving in een
straal van 60 meter moeten afslui-
ten”, zegt Ronny De Laet van de 
brandweer van Vilvoorde.  Het ge-
volg: anderhalf uur lang kon nie-
mand de luchthaven bereiken.
Honderden passagiers lieten de
auto aan de kant staan en holden
met volle koffers de weg op. Een 
aantal doorkruiste zelfs de velden
om toch hun vliegtuig te halen. 
Voor meer dan honderd passa-
giers is dat niet gelukt. “Zij heb-
ben hun reis gratis kunnen om-
boeken”, liet Wencke Lemmes 
van Brussels Airlines weten. 
Twaalf vliegtuigen bleven langer 
aan de grond om alle passagiers
toch nog mee te krijgen. Drie reizi-

gers hebben hun auto zelfs op de
pechstrook achtergelaten. De 
voertuigen werden getakeld.
Voor de Vlaamse Kamer van 
Koophandel (Voka) bewijst dit 
incident  hoe kwetsbaar de groot-
ste luchthaven van het land is.
“Zaventem heeft maar één toe-
gangsweg en dat is te weinig.
Naast de A201 moet er dringend
een extra weg bijkomen.”

Zonder bagage
In de namiddag volgde een nieuwe
klap: de bagageafhandelaars  leg-
den vier uur het werk neer. Wie
wilde vertrekken, moest dat zon-
der bagage doen. En ook wie net 
geland was, moest zonder koffers 
naar huis. En dat net op een top-
dag voor de luchthaven, met
81.000 vertrekkende en terugke-
rende passagiers. Die wisten van
niets, want de staking was niet 
aangekondigd. “We zijn  zelf in 
snelheid gepakt”, reageert Sandra
Langenus van de socialistische 
vakbond BTB. “’s Ochtends kre-
gen we een brief waarin de directie
zonder overleg een heel aantal be-
slissingen had genomen. Zo zou-
den we minder uren werken, met 
minder mensen, en zouden we 
onze auto op een verder afgelegen
parking moeten zetten. Om naar 
de luchthaven te komen, zouden 
we de bus moeten nemen. Maar
het personeel heeft al die eisen van

tafel geveegd. Na een spoedverga-
dering heeft de directie alles laten
vallen. We krijgen zelfs meer
werkuren.”
Rond 20.30 uur gisteravond ging 
het personeel weer aan de slag. 
Honderden passagiers waren dan
al vertrokken zonder bagage. 
“Die wordt meegestuurd met de 
eerstvolgende vlucht. En mensen
die zonder bagage zijn terugge-
keerd, kunnen die komen afhalen
of de luchtvaartmaatschappij be-
zorgt die aan huis”, aldus Lange-
nus. Nieuwe acties moeten we
voorlopig niet verwachten.

Ene klap na de andere
De ellende van gisteren komt erg 
ongelegen. De luchthaven had er
net al twee woelige weken opzit-
ten, na de stiptheidsacties van het
veiligheidspersoneel. En eind mei
was er nog de stroompanne die de
hele luchthaven platlegde. “Dit is
slecht voor het imago van de
luchthaven”, zegt Florence Muls
van Brussels Airport Company
(BAC). “De luchthaven is een stad
in een stad. Er werken hier zoveel
mensen, in zo’n brede omgeving. 
Er kan enorm veel gebeuren. Dat
reflecteert  op het imago van Za-
ventem. Maar we proberen elke 
dag wel altijd een oplossing voor 
de passagiers en de werknemers te
zoeken, om de hinder tot een mi-
nimum te beperken.”

Hele dag ellende op Zaventem
‘s ochtends onbereikbaar na 
gaslek, ‘s avonds staking 
van bagageverwerking

ZAVENTEM - Een dag vol ellende is 
het geworden op Zaventem: 
gisterochtend was de luchthaven 
1,5 uur lang onbereikbaar door 
een gaslek. In de late namiddag 
kwam daar een onaangekondigde 
staking van de bagageafhande-
laars bovenop. En dat op een dag 
dat de luchthaven 81.000 
passagiers te verwerken kreeg. 
“Erg slecht voor ons imago”, 
geeft de luchthavenuitbater toe.

Wim BRILLOUET

Honderden passagiers lieten de auto aan de kant staan en holden met 
volle koffers naar de luchthaven om hun vlucht te halen, een aantal van 
hen zelfs dwars door de velden.  Foto HBVL
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elkaar te scheiden.” Volgens de 
onderzoekers leggen goede doe-
len om dezelfde reden beter geen 
ondergrens op voor schenkingen.
Dat het gedrag van de proefperso-
nen beïnvloed is doordat ze de 100
euro kregen, valt niet uit te sluiten.
Misschien zouden ze wel anders
handelen als het hun eigen geld 
was. “Dat zou inderdaad kun-
nen”, zegt Bauer. “Maar ik denk 
het niet: voor miljonairs blijft 100
euro een marginaal bedrag. Of ze
dat nu uit eigen zak gehaald of ge-
kregen hebben.”

inzicht waar we praktijklessen uit
kunnen trekken”, zegt Bauer. 
“Neem nu microkredieten, kleine
leningen die worden toegekend 
om kleinschalige ondernemers in 
ontwikkelingslanden te onder-
steunen. Een miljonair die belegt
in microkredieten wil een met het
risico corresponderend rende-
ment voor zijn investering. Hij
gaat in onderhandelingsmodus,
maar daardoor zal hij uiteindelijk
vaak afzien van zijn investering,
ondanks zijn goede voornemens. 
Daarom is het beter om het beleg-

gingspro-
duct en
het
goede
doel van

miljonair. Zij gaven gemiddeld 
49,61 euro weg.”
In eerdere vergelijkbare studies 
met bijvoorbeeld CEO's of stu-
denten bedroeg de gemiddelde
schenking slechts 28,40 euro. “In 
onze cultuur wordt makkelijk ge-
zegd dat rijke mensen gierig zijn,
zoals Dagobert Duck uit de Do-
nald Duck-strips. Maar uit ons 
experiment blijkt net dat ze heel 
gul zijn.” De bank ABN Amro 
bracht de miljonairs aan en finan-
cierde het onderzoek.

Tegenprestatie
Een deel van de rijke proefperso-
nen kreeg een onderhandelings-
spel voorgeschoteld. “De ontvan-
ger met het lage inkomen moest 
kiezen of hij het geschonken be-
drag wilde accepteren of niet. Als
hij weigerde, kreeg ook de miljo-
nair niks.” De miljonair belandde
daardoor in een onderhande-
lingspositie. “Je zou verwachten 
dat hij meer zou geven om de ont-
vanger te overtuigen, maar dat 
was niet het geval. Het gemiddel-
de geschonken bedrag daalde van
71,40 naar 63,90 euro.” 
Zodra ze een te-
genprestatie 
verwachten, 
lijken miljo-
nairs dus gie-
riger te wor-
den. “Een in-
teressant 

100 euro die ze mochten houden 
of wegschenken. Een groep miljo-
nairs kon het geld wegschenken
aan mensen met een laag inko-
men. Zij gaven gemiddeld 71,40 
euro weg.” 45,6 procent stond
zelfs het totale bedrag af. “Een
tweede groep mil-
jonairs mocht
het bedrag
schenken

aan een
collega-

De resultaten van het onderzoek 
werden gisteren gepubliceerd in 
het tijdschrift Proceedings of the
National Academie of Sciences. 
“Er is al veel onderzoek gedaan
naar weggeefgedrag, maar nog 
nooit bij vermogende mensen”,
zegt Rob Bauer, hoogleraar Insti-
tutionele Beleggers van de School
of Business and Economics aan
de Universiteit Maastricht. Hij 
schreef het wetenschappelijk arti-
kel samen met Paul Smeets en Uri
Gneezy “Het is wel ooit onder-
zocht bij Amerikaanse universi-
teitsstudenten met rijke ouders.
Uit dat onderzoek bleek: hoe rij-
ker, hoe gieriger. Maar wij hebben
voor het eerst met echte miljonairs
en echt geld gewerkt.”

Dictator
“633 miljonairs hebben deelgeno-
men aan ons experiment”, zegt 
Bauer. De proefpersonen speel-
den The Dictator
Game, een spel-
formule om 
geefgedrag te
onderzoeken. 
“Ze kregen 

“Miljonairs zijn net heel gul”
Rijken worden pas gierig als ze moeten onderhandelen

MAASTRICHT - Miljonairs zijn helemaal niet zo gierig als vaak gedacht 
wordt. Bovendien zijn ze guller als ze niet in een onderhandelings-
positie zitten. Dat blijkt uit een experiment van de Universiteit 
Maastricht waarbij 633 miljonairs 100 euro kregen die ze mochten 
houden of wegschenken.   

Joos MEESTERS

In onze cultuur wordt 
makkelijk gezegd dat 
rijke mensen gierig zijn,
zoals Dagobert Duck uit 
de Donald Duck-strips. 
Maar uit ons experiment
blijkt net dat ze heel gul
zijn

Rob Bauer
Hoogleraar universiteit

Maastricht

XSuperrijken geven het voorbeeld

Dat miljonairs vrijgevig 
kunnen zijn weet de Ameri-
kaanse zakenman Warren 
Buffett al langer. Buffett is met 
een geschat vermogen van 64 
miljard euro de op twee na 
rijkste mens ter wereld. 
Daarnaast is hij de bezieler 
van The Giving Pledge, een 
initiatief dat de superrijken 
aanzet om ten minste de helft 
van hun vermogen weg te 
geven aan goede doelen. 

Onder meer Star Wars-regisseur 
George Lucas, Facebook-baas 
Mark Zuckerberg, Microsoft-op-
richter Bill Gates en ondernemer 
Elon Musk (Tesla, PayPal, 
SpaceX) delen hun goede 
voornemens op de website van 
the Giving Pledge. Ook Apple-
baas Tim Cook maakte onlangs 
bekend dat hij zijn vermogen van 
zo’n 713 miljoen euro aan 
liefdadigheid wil besteden. (jom)
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Wellicht hebt u, bij het boeken 
van uw zomervakantie, op een 
recensiesite als Booking.com of
Tripadvisor ook eerst de recen-
sies geraadpleegd van andere
toeristen, alvorens uw hotel te 
boeken. En mogelijk hebt u bij 
uw terugkeer zelf punten gege-
ven voor de kwaliteit van de ka-

Vier landgenoten lanceren ‘Tripadvisor’ voor bedrijven
Wie kan een bedrijf beter 
beoordelen dan de mensen die 
er werken? Dat principe schuilt 
achter de kersverse website 
Kwigr.com, zeg maar de 
‘Tripadvisor’ voor Belgische 
bedrijven. 

Kristof SIMOENS

mer, het eten, het zwembad, noem
maar op. “Wat geldt voor restau-
rants of hotels moet toch ook kun-
nen voor werkgevers?”, zo vindt 
Nicolas Pagès. Samen met drie
partners in crime ontwierp de 36-
jarige informaticus uit Namen 
Kwigr.com, een recensiesite waar-
op werknemers Belgische werkge-
vers kunnen beoordelen op zes
thema’s: sfeer, loopbaan, voorzie-
ningen, flexibiliteit, management 
en loon.

Van 9,7/10 tot... 1,5/10
”Ik heb zelf al voor meerdere ba-
zen gewerkt”, zegt de medeoprich-
ter. “Maar telkens weer stond ik
versteld van de kloof die er nog te

vaak gaapt tussen de vacature in 
de krant of op een jobsite en de re-
aliteit op de werkvloer. Nogal wat
bedrijven presenteren zichzelf 
mooier dan ze in werkelijkheid
zijn. En aangezien het niet altijd
evident is om vreemden te vragen
wat zij van hun werkgever vinden,
leek een soort van Tripadvisor 
voor Belgische bedrijven meer dan
nuttig.”
Op de kakelverse website staan
vooralsnog 89 quoteringen, zij het
doorgaans op basis van één enkele
beoordeling. “Alle begin is lastig”,
zegt Nicolas Pagès. “Maar nu de
site stilaan aan naambekendheid
wint, begint het sneller te gaan.” 
Voorlopig kneusje van de klas is

Eni Gas & Power, met slechts
1,5/10. De beste leerling tot nog
toe is  bvba Nautadutilh met 
9,7/10.

Minstens 10 medewerkers
Kwigr.com beperkt zich bewust tot
bedrijven met minstens tien mede-
werkers. “Onder die drempel zijn de
resultaten niet echt pertinent.” Al
blijft het maar de vraag hoe perti-
nent de resultaten zijn in de weten-
schap dat alle beoordelingen ano-
niem gebeuren. 
“Wij hebben inderdaad enkel een
e-mailadres van de persoon die de
punten geeft”, zegt Pagès. “Maar
we evalueren alle formulieren wel 
zeer gedetailleerd: scheldpartijen

of schunnigheden komen er niet
in, enkel goed onderbouwde
antwoorden.”
Al biedt dat nog geen waterdich-
te oplossing tegen werknemers
die bijvoorbeeld na een ontslag
wraak willen nemen, en al even-
min tegen bedrijfsleiders die 
zichzelf hoge punten toekennen
of – omgekeerd – concurrenten
onderuithalen, geeft Pagès na
enig aandringen toch toe. “Wij
gaan ervan uit dat het spel eer-
lijk wordt gespeeld, want daar 
wint iedereen bij: de persoon die
op zoek is naar een nieuwe baan
en de bedrijfsleider die via de 
site kan nagaan of hij wel zo 
goed bezig is als hij zelf denkt.”


