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Stel, Pinksteren en Pasen vallen daadwerkelijk op dezelfde dag. 
U wint de loterij en bent tientallen miljoenen rijker. Polonaise. 

Feest. Vakantie. Auto’s. Sieraden. Terecht, geniet ervan. 
En hoeveel zou u als nieuwbakken miljonair schenken aan het 

goede doel? Dr. Paul Smeets, als Universitair Docent verbonden 
aan Maastricht University, weet het antwoord op die vraag al 

ruim voordat u de winnende cijfers bij elkaar gokt. 
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BEWIJST: RIJKE 

LANDGENOTEN 
GEVEN RELATIEF 
VEEL AAN GOED 

DOEL

us, als de rookwolken van een nieuw bestaan 
als miljonair zijn opgetrokken, ligt u ontspan-
nen ergens in een hangmat op de Malediven. 
U hoeft zich nergens voor te schamen. Immers, 
u heeft de financiële injectie fair and square 

gewonnen door uit duizenden en duizenden mogelijkheden 
de juiste cijfercombinatie te schiften. Tussen de middag-
cocktail en een voetmassage door besluit u een donatie 
te doen aan het goede doel. Universitair Docent  Dr. Paul 
Smeets weet gemiddeld genomen hoeveel dat bedrag gaat 
zijn: “Nederland kent 140.000 miljonairs en zij schenken 
gemiddeld per jaar € 11.000,- aan het goede doel.”

INTERESSE
Smeets (geboren in Landgraaf) kent deze cijfers uit zijn 
hoofd. Niet omdat hij zelf een bankrekening heeft met zes 
nullen, maar omdat hij onderzoek deed naar het schenkge-
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drag van vermogende landgenoten. Allereerst 
vertelt hij waarom hij juist dit onderwerp 
uitkoos. “Als eerste door persoonlijke interes-
se. Miljonairs vormen een boeiende groep 
waar nog maar weinig onderzoek naar is 
gedaan, maar die wel veel invloed en macht 
heeft. Daarnaast is het thema actueel door de 
bankencrisis en de trend dat private bankers 
steeds vaker filantropische adviezen geven 
aan hun vermogende klanten.”

EXPERIMENT
Aan zijn online experiment namen 600 
private banking-klanten van ABN AMRO 
(AMRO MeesPierson) deel. Allemaal vermo-
gende landgenoten, met meer dan een miljoen 
krediet op hun maandelijkse afschrift. 
Gemiddeld genomen waren de participanten 
goed voor € 4,7 miljoen. Alle deelnemers kre-
gen van Paul Smeets € 100,- op hun rekening 
gestort.  Aan hen werd de vraag gesteld of ze 
(een deel van) dit bedrag wilden delen met 
iemand met een lager inkomen en zo ja welk 
deel. Paul vertelt: “Gemiddeld genomen gaven 
de miljonairs € 71,40 van het startbedrag weg. 
Bijna 46 procent van de miljonairs die aan 
lage inkomensgroepen mocht schenken, heeft 
het hele bedrag gedoneerd. In andere landen 
is dit experiment veelvuldig gedaan onder stu-
denten en daar was de score slechts € 28,40. 
Ons experiment gaat dus aanzienlijk in tegen 
het beeld van ‘hoe rijker hoe gieriger’.”

GRAAIEN
Als we vragen waarom hij voor het relatief 
lage bedrag van € 100,- heeft gekozen, vertelt 
Paul dat hij aansluiting wilde bij eerdere 

onderzoeken. Het was belangrijk dat het 
onderzoek plaatsvond met écht geld en de 
researcher had nu eenmaal geen miljoenen tot 
zijn beschikking. Bovendien geeft hij aan dat 
de meeste ‘dagelijkse’ financiële beslissingen 
die je maakt om kleine gedragen gaan. En dat 
geldt ook voor miljonairs. De uitslag van het 
onderzoek is niet helemaal te generaliseren, 
vindt Smeets. Hij geeft aan dat er nog altijd 
een groep van tien procent is die het volledige 
bedrag zelf houdt. Dat sluit beter aan bij het 
negatieve beeld dat er heerst over bankiers 
en miljonairs, mede met de bankencrisis vers 
in het geheugen. “In de media leest iedereen 
over de graaiers die miljoenen mee naar huis 
nemen. Geefgedrag zie je amper terug in de 
krant. Veel miljonairs lopen er bewust niet 
mee te koop. Mede uit zelfbelang (liever: 
zelfbescherming); ze willen niet dat iedereen 
bij hen aanklopt. De nummer één reden om 

te stoppen met doneren, is dat ze te vaak 
worden gevraagd.”

FILANTROOP
Wat is dan de belangrijkste reden voor een 
miljonair om te schenken aan een goed doel? 
Smeets vertelt dat zaken als religieuze over-
wegingen en belastingvoordelen niet hoog 
scoren. Vermogende mensen geven vooral 
bijdrages aan goede doelen om er een goed 
gevoel van te krijgen. Daarnaast horen we 
argumenten als ‘het helpen van anderen’, ‘be-
trokkenheid’, ‘voor een betere wereld’ en ‘aan 
mijn stand verplicht’. Ook procentueel gezien 
geven miljonairs meer aan het goede doel dan 
de gemiddelde Nederlander, die € 200,- per 
jaar schenkt. Dat varieert van collectes aan de 
deur, bankoverschrijvingen en het kopen van 
nieuwe shirts voor de voetbalclub. Dat maakt 
u echter nog geen filantroop. Dat is namelijk 

iemand die ‘op structurele basis een verande-
ring probeert te maken met zijn geld’. 

Tijdens het experiment onderzocht Smeets ook 
hoe het geefgedrag van miljonairs verandert 
op het moment dat ze mogen onderhandelen 
met de minder bedeelde partij. “Toen lag het 
cijfer van mensen die het totale bedrag 
weggaven een stuk lager. Dat komt door het 
zakelijke karakter van de transactie. En daar-
mee stippen we gelijk een van de belangrijke 
conclusies van het onderzoek aan: wil je als 
goed doel geld krijgen, moet je dat niet pre-
senteren als iets zakelijks. Als je mensen kunt 
aanspreken op hun gevoel, los ‘het zakelijke’, 
denk ik dat je best veel gedaan kunt krijgen.”

Miljonairs in spe opgepast: bedenk goed, wat 
u met een winnende lot doet. 

“IN DE MEDIA LEEST IEDEREEN 
OVER DE GRAAIERS DIE 
MILJOENEN MEE NAAR HUIS 
NEMEN. GEEFGEDRAG ZIE JE 
AMPER TERUG IN DE KRANT”


