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Miljonairs zijn guller
danwe denken. Datmoet
blijken uit een onderzoek
waar ruim zeshonderd
miljonairs aan deelnamen.
‘Het beeld van de gierige
rijke klopt niet’, zeggen
de onderzoekers. Almag
daar een forse korrel zout
bij.

Volgens de onderzoekers van
de universiteit van Maastricht
is het de eerste keer dat een
experiment met echte miljo-
nairs werd uitgevoerd, die het

geld in kwestie, honderd euro,
ook effectief weggaven. Reden
genoeg om triomfantelijk te
zijn, vinden ze in Maastricht.
Vooral omdat het het cliché-
beeld van de krenterige rijke
aandiggelen slaat.Vandehon-
derd euro die de Nederlandse
miljonairsmochtenweggeven
aanmensenmet een laag inko-
men, gavenzegemiddeld71,40
euro weg. Iets minder dan de
helft (45,6procent) gaf het vol-
ledige bedragweg.
“Uit een meta-analyse van

ruim honderd vergelijkbaar

studies, met bijvoorbeeld stu-
denten en CEO’s, kwam naar
voor dat de gemiddelde schen-
kingflink lagerwas: 28,40euro,
waarbij slechts 5,4 procent de
volle honderd euro weg gaf”,
klinkt het.

Katholieke Belgen
Mooi, behalve dat honderd
eurovooreenmiljonairminder
dan een peulschil is, terwijl
het voor een student toch net
iets meer is. Of ze daar in
Maastricht rekening mee
gehouden hebben? “Een

terechte vraag,maarwemaak-
ten bij het onderzoek gebruik
vaneengestandaardiseerdspel
dat wereldwijd met een vast
bedrag gespeeld wordt”, legt
professor Rob Bauer aan de
telefoon uit.
De belangrijkste conclusie

van het onderzoek is volgens
Bauer dat rijken minder gul
zijn als de ontvangers van hun
gulheid zelf kunnenbepalenof
ze het bedrag zullen aanvaar-
den of niet. “Het experiment
toontdatmiljonairs guller zijn
als ze geen tegenprestatie ver-

wachten. Goede doelen en pri-
vate bankiers kunnen daar
maar beter rekeningmeehou-
den”, aldus Rob Bauer.
Hoezit hetwatdatbetreft in

België? Inons land, dat 102.100
euromiljonairs telt, gebeurt
heel weinig onderzoek naar
filantropie.Eenvandevermoe-
delijke redenen is dat vele
Belgische miljonairs hun
schenkingen lievernietpubliek
bekendmaken.Endat zoudan
weer met hun katholieke ach-
tergrond te maken kunnen
hebben.

Rijken zijn niet gierig, wel kieskeurig

‘Miljonairs zijn

guller als ze

geen tegenprestatie

verwachten’

ROB BAUER

UNIVERSITEIT MAASTRICHT

Gewenst of niet, in de theaterzaal wordt steeds vaker gefilmd en gefotografeerd

► Dat mensen

hun telefoon

bij hebben

in de zaal,

is de realiteit.

Vraag is hoe

daar mee om-

gegaan wordt.
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Liberalennemen

anciënniteit in het vizier
Minister van Werk Peeters (CD&V) reageert lauwtjes op soloactie van Open Vld

OpenVld legt eenwetsvoorstel op tafel
omhet gewicht van anciënniteit in
de loonvorming te verminderen.
De liberalen voeren daarmee de druk op
de sociale partners enminister vanWerk
Kris Peeters (CD&V) op.

De automatische loongroei op basis van dienst-
jareniseenvandieveleheiligehuisjesdiederege-
ring-Michelwil verbouwen. Althans volgens het
regeerakkoord.Daarinstaat letterlijk te lezendat
er“nahetadviesvandesocialepartnerseennieuw
loopbaanmodel wordt ingevoerd waarbij werk-
nemers een loon ontvangen dat meer overeen-
stemtmethuncompetentiesenproductiviteit, in
plaatsvaneenloutere lineaire toenameinfunctie
van anciënniteit”.
Defilosofie is dat de loonopbouwopbasis van

leeftijd er net toe leidt dat oudere werknemers
zichzelf uit de markt prijzen en dus te vroeg de
arbeidsmarktverlaten.Maareenklein jaarnade
startvancentrumrechtsheeftministervanWerk
KrisPeeters (CD&V)noggeen initiatief genomen
omhet idee in de praktijk te brengen.
Verwacht werd dat dit zou gebeuren in het

kadervanhetsociaaloverlegoverwerkbaarwerk,
maar in zijn basisteksten voor dat debatmaakte
Peeters er geen melding van. Vooral omdat hij
beseft dat de oefening zo al gevoelig genoeg ligt
bijdevakbonden.Hetzet regeringspartnerOpen
Vld nu aan tot een opvallende demarche. Na de
vakantie komt de partij bij monde vanKamerlid
Egbert Lachaert met een eigen wetsvoorstel op
de proppen.
“Onsvoorstelbestaateruitdatsocialepartners

geen collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s)
meer zullen kunnen afsluiten waarin de loon-
evolutie alleen maar is gekoppeld aan dienst-
jaren”, zegt Lachaert. Hoe de verhouding tussen
anciënniteit enanderecriteriazoalsprestatiesen
competentiesdanwelmoetwordenbepaald,pre-
ciseert Open Vld niet. Dat is werk voor later en
voor de sociale partners.
“Metonsvoorstelwillenwevooraldediscussie

opgangbrengen.Maarhetzouons logisch lijken
datmensen tussen hun 30ste en 55ste watmeer
verdienen en daarna wat minder. Studies tonen
immers aan dat de productiviteit van een werk-
nemer na gemiddeld acht jaar anciënniteit in
dezelfde functie nog nauwelijks stijgt. Uiteraard
ishetnietdebedoelingaanverworvenrechten te
raken.Hetnieuweloopbaanmodeldatderegering
wil uitbouwen, moet gelden voor nieuwe werk-
nemers”, aldus Lachaert.

Meer druk op regeringspartners
Dedemarcheheeft eengroot symboolgehalte. In
theorie is het parlement bijmachte eenwetswij-
ziging zelf af tehandelen, buitende regeringom.
Maar dit thema is zo gevoelig dat een voorstel
alleenmaar tot eenwet kan leiden als er binnen
deregeringovereenstemming isoverdeconcrete
uitwerking. En daar zit zoals bekend één partij
die daarbij eerst vakbondenenwerkgevers ‘mee’
wil hebben.Wat Open Vld dus vooral doet, is de
drukopCD&V-vicepremierKrisPeetersopvoeren.
Endat isnietzondergewicht,zekergezienderela-
ties tussenbeidepartijenalopscherpstaansinds
de slecht verteerde tax shift.
Maar volgens Lachaert doet hij weinig ver-

keerd. “Het is de taak vanparlementairen vande
meerderheid omministers op scherp tehouden.
Ik ben er trouwens van overtuigd dat Peeters dit
zelf eenheel belangrijke kwestie vindt.”
Het kabinet-Peeters reageert lauwtjes op het

voorstel vanLachaert. “Het is het goed recht van
OpenVld om voorstellen te doen in de geest van
hetregeerakkoord,maarhet isuiteraarddeminis-
ter van Werk die in deze aan zet is. Een timing
kunnenwedaarnognietopplakken,maaruiter-
aardmoet dit in overlegmet de sociale partners
gebeuren”, klinkt het.

Bonussen
Het terugdringenvanhetgewicht vandeanciën-
niteit is eenevolutiedie in tallozebedrijven trou-
wensal enige tijd aandegang is.Veel bedienden
zienhun loonnualmaar tot eenbepaald aantal
dienstjaren meer stijgen, daarna zijn ze aange-

wezenop individueleof collectievebonussen.
In sectoren met veel arbeiders
diedezelfde functieuitvoeren,
is dit echterniet zoevident.
Vandaar dat de vakbon-
denzeer sceptischzijn.
Bij CD&V stelt men
zichdanookvragenbij
de productiviteit van
de actie van Open Vld.
“Bij een totale blokke-
ring is niemand
gediend.” (DDW)

Snelweg naar luchthavenwordt even voetgangerszone

► Een kraan zorgde gister-

ochtend voor veel kopzor-

gen. Het werktuig, dat inge-

zet was om een oude

mazouttank uit te graven,

raakte omstreeks half acht

per ongeluk een gasleiding.

Daardoor moest de A201, het

enige stuk snelweg naar

brussels Airport, een hele tijd

afgesloten worden. Dat

zorgde niet alleen voor een

groot verkeersinfarct, maar

ook voor tal

van reiskoffers op de pech-

strook – heel wat mensen

zagen zich immers genood-

zaakt te voet koers te zetten

naar hun vliegtuig. bij brus-

sels Airport klonk het dat de

impact op het vliegverkeer

beperkt bleef. Er zouden

slechts een tiental vluchten

vertraging opgelopen heb-

ben. (BELGA/FVG) © PHOTO NEWS

Cortebeeck
geeft CD&V
veeg uit de pan

De Vlaamse

christendemo-

craten moeten

zich volgens

gewezen ACV-

voorzitter Luc

cortebeeck de vraag stellen of

ze nog wel voldoende het ver-

schil maken. Dat zei hij op

radio 1. De voormalige ACV-

voorzitter, intussen vicevoorzit-

ter van de raad van bestuur van

de internationale Arbeids-

organisatie (iAO), toont zich

onder meer bezorgd over de

“Vlaamse en Belgische samen-

leving”. Volgens hem wordt er

geraakt aan de sociale funda-

menten. Verder heeft

Cortebeeck kritiek op het fede-

rale tax shift-akkoord. “Nu

wordt opnieuw de rekening

gepresenteerd aan de gewone

mensen, zowel werkende men-

sen als uitkeringsgerechtigden.

Zo voert men geen beleid voor

de werkende Vlaming, maar

voor de hebbende Vlaming.”

Cortebeeck is ook streng voor

CD&V. “ik denk dat de christen-

democraten zich de vraag zul-

len moeten stellen: maken wij

het verschil? Als we inderdaad

willen opkomen voor sociale

rechtvaardigheid en een goede

economie die sociaal sterk

gedragen is.” (BELGA)

Tweemannen
aangehouden na
steekpartij Ikea

De Zweedse politie heeft twee

mannen aangehouden na een

steekpartij in een vestiging van

ikea. Daarbij zijn een man en

een vrouw om het leven

gekomen en is een derde klant

zwaar gewond geraakt. Een

mogelijke dader werd direct

na het incident aangehouden.

De gewondeman wordt even-

eens verdacht bij de zaak

betrokken te zijn, meldde

een politiewoordvoerder.

De steekpartij gebeurde in

Västeras, een plaats in midden-

Zweden. Over de achtergrond

van het geweld en mogelijke

motieven van de dader is nog

niks bekend. Wel is duidelijk dat

de aangehouden verdachte

geen bekende is van de politie.

De politie bestudeert opnames

van de 44 bewakingscamera's

in het pand.

Volgens filiaalmanager mattias

Johansson sloeg de dader rond

13.00 uur toe. De slachtoffers

zouden gewone klanten zijn,

aldus Johansson. Het perso-

neel verkeert in shock. (ANP)

Chinezen hacken
zich eenweg
in hetWitte Huis

Chinese cyberspionnen hebben

zich toegang verschaft tot

de privémail van verschillende

topfunctionarissen in het Witte

Huis. Dat melt de Amerikaanse

nieuwszender NBC op basis

van een bron bij de inlichtin-

gendienst en geheime docu-

menten. De praktijken zouden

zeker sinds april 2010 aan de

gang zijn en nog steeds spelen.

Van welke officials de privé-

mail werd gehackt, is niet

bekendgemaakt. De gegevens

van hun officiële regerings-

accounts zouden niet in han-

den van de Chinese spionnen

zijn gevallen. Die zijn volgens

de bron stukken beter bevei-

ligd. Door de privémail te hac-

ken, zouden de Chinezen

geprobeerd hebben om zoge-

noemde malware op regerings-

computers te installeren.

Daarmee kunnen zij de compu-

tersystemen verstoren. (Dm)

‘Sociale partners

moeten geen cao’s

meer kunnen

afsluiten waarin

de loonevolutie

alleen gekoppeld is

aan de dienstjaren’

EgbErt LAcHAErt

KAmErLiD OPEN VLD
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Miljonairs zijn guller
danwe denken. Datmoet
blijken uit een onderzoek
waar ruim zeshonderd
miljonairs aan deelnamen.
‘Het beeld van de gierige
rijke klopt niet’, zeggen
de onderzoekers. Almag
daar een forse korrel zout
bij.

Volgens de onderzoekers van
de universiteit van Maastricht
is het de eerste keer dat een
experiment met echte miljo-
nairs werd uitgevoerd, die het

geld in kwestie, honderd euro,
ook effectief weggaven. Reden
genoeg om triomfantelijk te
zijn, vinden ze in Maastricht.
Vooral omdat het het cliché-
beeld van de krenterige rijke
aandiggelen slaat.Vandehon-
derd euro die de Nederlandse
miljonairsmochtenweggeven
aanmensenmet een laag inko-
men, gavenzegemiddeld71,40
euro weg. Iets minder dan de
helft (45,6procent) gaf het vol-
ledige bedragweg.
“Uit een meta-analyse van

ruim honderd vergelijkbaar

studies, met bijvoorbeeld stu-
denten en CEO’s, kwam naar
voor dat de gemiddelde schen-
kingflink lagerwas: 28,40euro,
waarbij slechts 5,4 procent de
volle honderd euro weg gaf”,
klinkt het.

Katholieke Belgen
Mooi, behalve dat honderd
eurovooreenmiljonairminder
dan een peulschil is, terwijl
het voor een student toch net
iets meer is. Of ze daar in
Maastricht rekening mee
gehouden hebben? “Een

terechte vraag,maarwemaak-
ten bij het onderzoek gebruik
vaneengestandaardiseerdspel
dat wereldwijd met een vast
bedrag gespeeld wordt”, legt
professor Rob Bauer aan de
telefoon uit.
De belangrijkste conclusie

van het onderzoek is volgens
Bauer dat rijken minder gul
zijn als de ontvangers van hun
gulheid zelf kunnenbepalenof
ze het bedrag zullen aanvaar-
den of niet. “Het experiment
toontdatmiljonairs guller zijn
als ze geen tegenprestatie ver-

wachten. Goede doelen en pri-
vate bankiers kunnen daar
maar beter rekeningmeehou-
den”, aldus Rob Bauer.
Hoezit hetwatdatbetreft in

België? Inons land, dat 102.100
euromiljonairs telt, gebeurt
heel weinig onderzoek naar
filantropie.Eenvandevermoe-
delijke redenen is dat vele
Belgische miljonairs hun
schenkingen lievernietpubliek
bekendmaken.Endat zoudan
weer met hun katholieke ach-
tergrond te maken kunnen
hebben.

Rijken zijn niet gierig, wel kieskeurig

‘Miljonairs zijn

guller als ze

geen tegenprestatie

verwachten’

ROB BAUER

UNIVERSITEIT MAASTRICHT

Gewenst of niet, in de theaterzaal wordt steeds vaker gefilmd en gefotografeerd

De Britse acteur Benedict Cumberbatch stoort zich aan fans
die zijn performance in Hamlet filmen vanuit hun theater-
stoel. De volgende filmer wordt buitengezet, waarschuwde
hij. Maar jonge theatermakers vinden dat achterhaald. ‘Ik wil
de beelden van het publiek in een voorstelling gebruiken.’
EWOUD CEULEMANS

kampt, verbaastAertsniet.Wanneergrote sterren
alsWillemDafoeof JulietteBinocheopdeplan-
kenvandeSingel spelen, gebeurthet vaakdat
mensenhunsmartphonebovenhalenomhun
idool tefilmen. “Gelukkigblijft hetmeestal
beperkt tothetmomentdat zekomengroeten.”
Maar ishetnogwelmogelijk omdesmart-

phoneuit de zaal tebannen? Jekunt je immers
ookafvragenofde theaterwereldnietmeeopde
kar vande socialemediamoet springen.Wie een
jongpubliekwil aanspreken, kanniet omkanalen
alsFacebook, InstagramenTwitterheen: een foto
offilmpjedatdoor volgers envriendengedeeld
wordt, betekentheelwat gratis reclamebij een
doelgroepdiedoorgaansmaarmoeilijkwarmte
krijgen is voorhet theater. Enomgekeerdkun je er

ookvanuitgaandat je jonge cultuurliefhebbers
afschrikt als jehenverbiedt omhunervaringvast
te leggenenonline tedelen.

Gratis promotie
Datmerkenookproductiehuizenen theatergezel-
schappenalshetLeuvense fABULEUS,de
KopergieteryuitGentofHETPALEIS in
Antwerpen, die stukvoor stukopeen jongen
modernpubliekmikken.Digital nativesdus.Toch
blijft filmen indezaal ookvoordeze theaterhui-
zennotdone: je in eendonkere en stille ruimte
onderdompelen indevoorstelling, daardraait het
nog steedsom. “Weorganiserenveel schoolvoor-
stellingen, enhet is voordegemiddelde zestienja-
rigewel even schrikkenals zehorendat zeniets
mogenfilmenof sharen”, klinkthetbij fABULEUS.
Maar tegelijkbeseffenzedat socialemediawel

voorheel veel gratis promotie kunnenzorgen.
Vandaardatde theaterhuizenzelf voorbewegend
beeldmateriaal zorgendat ze viade socialemedia
verspreiden. “Wewillendecontroleoverwat er
verschijntwelbehouden”, vertelt CienSchelkens
vanHETPALEIS. “Vandaardatweerop staandat
enkelhetmateriaal datwezelfmaken, verspreid
engedeeldwordt.”
Tochzijn erookhier theatermakersdiehet

smartphone-fenomeendurvenomarmenenvol-
uit dedigitale kaart durven te trekken.Tijdens
voorstellingenvanhetmulticulturele SINCOL-
LECTIEFwordt ermassaal gefilmdengedeeld.
“Als je eenvoorstellingmaaktover envoor
moderne jongeren, kun je erniet omheendatde
toeschouwers zelf opnamesmakenendiedelen
viade socialemedia”, vertelt theatermaker Junior
Mthombeni. “Waaromzou je je ergerenaande
smartphonecultuurvanmoderne jongeren?Dat
jehenallemaal samenkuntkrijgen ineen theater-
zaal, vind ik veel belangrijker.Het theatermoet
dichtbij hun leefwereld staan.”
Het argumentdatde theaterbelevingbepaalde

conventies volgt, is eenbeetje achterhaald, vindt
Mthombeni. “Codes zijn aanpasbaar. Ik zegniet
dat iedereennuplotsdiefilmtrendmoet volgen,
maarwij beschouwenhet als eenkans.” SINCOL-
LECTIEFwil zelfsnogeen stapverder gaan. “Ik
zougraageens eenvoorstellingmakenwaarbij
wegebruikmakenvandebeeldendie toeschou-
wersmaken.”
Dathet theater indewereld vanvandaagmoet

blijven staan, daar is iedereenhet over eens.
Mthombeni: “Depromotieop socialemedia lokt
veel toeschouwers. Enals je er achteraf kunt lezen
dat jepubliek zonauwbij je stukbetrokkenwas…
Dat is echt ongelooflijkfijn.”

‘Waarom zou je je ergeren

aan de smartphonecultuur

vanmoderne jongeren?

Dat je hen allemaal samen

kunt krijgen in een zaal,

vind ik veel belangrijker’

JUNIOR MTHOMBENI

SINCOLLECTIEF

Theaterhuizen

zoeken rol voor smartphone

► Benedict

Cumberbatch

speelt Hamlet.

‘Dat filmen

is vernede-

rend’, zei hij

na afloop van

de première.

© REUTERS

Het isniet leuk, enhet is al helemaalniet onder-
steunend.Het is vernederend.”Nadevoorstelling
vanShakespearesHamlet indeLondenseWest
End,haddeBritse steracteurBenedict
Cumberbatchnogeenkortemaarkrachtige
boodschap:houdalsjeblieft opmetdevoorstel-
ling tefilmen.Wanneer iemandopdederde rij
schaamteloos jeperformancezit op tenemen,
helpt dat jeniet vooruit, volgensdeBritse acteur.
Concertorganisatorenenbandsklagenal lan-

gerover eenpubliekdat eenoptredengrotendeels
doorde lens vaneencamerabekijkt.Die trendzet
zichnudoornaarde theaterwereld. Indegrote
Engelse theaters,waar sterrenalsCumberbatch
ofDanielRadcliffe opdeplankenstaan, kun je
niet omhet fenomeenheen.Enook inNederland
zie jehet steeds vaker gebeuren.Nuduikenookde
eerste smartphones inonzezalenop.
JerryAerts, algemeendirecteur vandeSingel,

zaghet verschijnsel deafgelopen jarengroeien.
“En ik verwachtdathet inde toekomstnogzal
toenemen.”Tochvindenzebij hetAntwerpse cul-
tuurhuisniet datde theaterconventies zichaan
hetpubliekmoetenaanpassen, integendeel. “Het
is storend, enhet vermindert de concentratie van
zowelhetpubliekals vande spelers.Vandaardat
wevoordevoorstelling steedsomroependathet
niet debedoeling is datde toeschouwersdeper-
formancefilmen.Ookal omdathet contractueel
verboden is: eenvoorstellingopnemenenver-
spreiden, is in strijdmetdeauteursrechten.”
DatnetCumberbatchmethetprobleem

“
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