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Geven voor weten 

 

Ruim twee jaar geleden had ik het voorrecht om mijn sabbatical als gasthoogleraar aan de 

beste en rijkste universiteit van de wereld, Harvard University, door te brengen. Dat was 

een leerzame periode voor mij, niet alleen als wetenschapper, maar vooral ook als 

academisch entrepreneur. Harvard University heeft namelijk het binnenhalen van 

dotaties, legaten en schenkingen tot kunst verheven. Binnen Harvard is een afdeling waar 

200 professionele 'fundraisers' werken. Deze afdeling haalt ieder jaar vele honderden 

miljoenen dollars bij alumni, bedrijven en stichtingen binnen. Dat gaat ongeveer als 

volgt: "U heeft nu een vermogen van 20 miljoen dollar. U weet toch wel hoe u dit 

vermogen heeft kunnen vergaren? Door Harvard! Als u nu 10 miljoen aan Harvard 

schenkt, dan heeft u nog 10 miljoen voor uzelf en uw kinderen over. Als tegenprestatie 

zullen wij een leerstoel of een collegezaal naar u vernoemen." Harvard heeft inmiddels 

een totaal vermogen, exclusief gebouwen en grond, van zo’n 24 miljard dollar. Men heeft 

daar in het laatste jaar een rendement van 21,1 procent, dus circa 5 miljard dollar, op 

weten te behalen. Bij deze ‘fundraising’ wordt men overigens wel zeer geholpen door de 

fiscus in de Verenigde Staten.. Giften aan wetenschappelijke instellingen zijn in de VS 

namelijk tot 50 procent aftrekbaar voor bedrijven en individuen. In Nederland is de 

aftrekbaarheid beperkt tot een tiende hiervan. Nu zal de lezer wellicht opmerken dat de 

Nederlandse overheid het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek grotendeels 

financiert. In het huidige systeem krijgen de universiteiten rechtstreeks gelden van de 

overheid, via de zogenaamde eerste geldstroom, alsmede via de Nederlandse Organisatie 

voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de zogenaamde tweede geldstroom. Dat 

moge dan waar zijn, maar diezelfde overheid heeft in de afgelopen decennia de 

studentenaantallen laten verdubbelen bij een gelijkblijvend budget. Ook heeft men de 

eisen voor de kwaliteit van het onderzoek fors opgeschroefd, zonder extra in de buidel te 

tasten. Op een zeker moment is de rek er bij de universiteiten gewoon uit. Daarom zijn 

Nederlandse universiteiten wel gedwongen om private financiering te verwerven door 

contractonderwijs en -onderzoek, ook wel de derde geldstroom genoemd. Het moge 

duidelijk zijn, dat deze drie geldstromen op langere termijn volstrekt onvoldoende zijn 

voor een land dat zich wil profileren als kenniseconomie en innovatie dus hoog in het 

vaandel heeft staan. Het aantrekken of behouden van toponderzoekers kost veel geld, 

omdat men op de internationale markt met de Harvards van deze wereld concurreert. 

Daarom wordt onder deskundigen steeds meer gedacht aan het aanboren van 

onconventionele financieringsbronnen, in het bijzonder uit de particuliere sector. Onlangs 

heeft een werkgroep van het Innovatieplatform, onder leiding van NWO-voorzitter Peter 

Nijkamp, een topwetenschapper en een academisch entrepreneur bij uitstek, een rapport 

hierover uitgebracht onder de titel "Geven voor Weten: De vierde route". Dit 

belangwekkende rapport is verplichte kost voor niet alleen wetenschappers en 

bestuurders in het hoger onderwijs, maar ook voor beleidsmakers en politici. In het 

rapport worden alle aspecten van onconventionele financieringsmethoden voor de 

wetenschap, zoals bijvoorbeeld particuliere giften, filantropische instellingen, sponsoring 

en fiscale faciliteiten systematisch onderzocht. De werkgroep doet de volgende concrete 

aanbevelingen om deze vierde route verder te bewandelen: ontwikkel een giftenbeleid 

voor wetenschappelijke doeleinden, stimuleer een cultuuromslag bij alle betrokkenen, 

intensiveer de samenwerking met filantropische instellingen, richt een Nederlands 



Stimuleringsfonds voor wetenschap en onderzoek op, alsmede een 'Social Venture' fonds 

voor investeringen in de wetenschap, integreer de vaak versnipperde universiteitsfondsen, 

breid de vrijstelling van de afdracht van successierechten voor legaten en giften voor 

musea uit met wetenschappelijke instellingen, hef de bovengrens op voor de 

aftrekbaarheid van giften aan de wetenschap binnen de inkomsten- en 

vennootschapsbelasting, en maak afspraken met kansspelorganisaties om ook afdrachten 

te doen aan wetenschappelijke doelen. Kortom, er zijn mogelijkheden genoeg om deze 

vierde route verder te ontwikkelen. De politiek is nu aan zet. 
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