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Miljonair lijkt niet op Dagobert DuckMiljonair lijkt niet op Dagobert Duck
ONDERZOEK Universiteit Maastricht: miljonair vrijgevig, maar niet in onderhandelingspositie

Miljonairs zijn helemaal
niet gierig, maar zet ze niet
in een onderhandelingsposi-
tie, blijkt uit onderzoek van
Rob Bauer, Paul Smeets en
Uri Gneezy.

door Jos Bouten

‘H‘H et geld groeit me
niet op de rug’ en
‘Wat je bespaart, heb
je verdiend’.

Twee uitspraken van de bekendste
miljonair ter wereld: Dagobert
Duck. Jong en oud kennen de eend
uit het stripverhaal als een vrek,
een gierigaard die een ander niets
gunt, zelfs een ander probeert te
strippen.
De uitkomst van het onderzoek
naar het geefgedrag van miljonairs
is opmerkelijk. Niet omdat we Da-
gobert Duck voor ogen hebben. Of
de krenterige Duitse broers Aldi,
die de medewerkers, zo wil het ver-
haal, liever niet uitbetaalden. Ons
beeld is tot nu toe ondersteund
door onderzoek. Daaruit bleek dat
miljonairs nog geen 30 van de 100
euro weg willen geven. De gezag-
hebbende econoom Jaap van Duijn
riep de rijken in hun lijfblad Miljo-
nair op geld terug schuiven naar de
maatschappij. Hij noemde dat zelfs
een kwestie van beschaving.
De miljonair mag zuinig zijn, kren-
terig is hij niet, blijkt uit nieuw we-
tenschappelijk onderzoek van de
Universiteit Maastricht onder ruim
zeshonderd miljonairs, allemaal
klanten van ABN-Amro MeesPier-
son. Geef de miljonair honderd eu-
ro om weg te geven aan iemand die
het goed kan gebruiken, en gemid-
deld dik 70 euro gaat over in ande-
re handen. Bijna de helft geeft zelfs
alles weg. Maar duw de miljonair
niet in een onderhandelingspositie
door de ontvanger zelf te laten be-

palen of die de gift accepteert. Dan
wordt de miljonair opeens minder
gul, blijkt uit het onderzoek. Onder-
zoeker professor dr. Rob Bauer
geeft het voorbeeld van een straat-

arme jongen die aubergines ver-
koopt. De miljonair wil de knul
best één euro schenken zonder te-
genprestatie. Bauer: „Maar vraagt
die jongen twee euro voor een au-

bergine die elders voor één euro te
koop is, dan wordt afgedongen en
zal hij minder dan twee euro krij-
gen. De jongen krijgt dus één euro
voor de aubergine en minder dan
een euro als gift. Dan is er sprake
van een onderhandelingsfase.”
Goede doelen en de bankiers van
de miljonairs kunnen hun voordeel
doen met het onderzoek. De eer-
sten moeten geen minimumbedrag
voor een schenking vaststellen en
de tweede groep doet er verstandig
aan verschil aan te brengen tussen
giften uit liefdadigheid en beleg-
gingsadviezen. Bauer: „Bij microfi-
nanciering van die fietsenverkoper
in Bangladesh geeft de miljonair
wel. Maar hij zit dan in de onder-
handelingsstand en zal toch kijken
naar rendement en risico. Dat kan
verklaren waarom dit beleggings-
product minder succesvol is.”

Miljonairs geven graag, blijkt uit onderzoek van Maastricht University.  archieffoto ANP


