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Voor vele ingenieuze zaken moeten we de ontstaansgeschiedenis zoeken 
bij de Romeinen, Zo ook het mecenaat. Hoewel het mecenaat ouder is 
dan het Colosseum, is het minder bekend. Hier lijkt verandering in te 
komen. Doordat de overheid de culturele geldkraan dicht draait beleeft 
het fenomeen van de cultuurmecenas een wedergeboorte. De culturele 
sector in Nederland moet steeds meer op eigen benen staan. Dit maakt 
het noodzakelijk andere financiële stappen te maken. Gestimuleerd 
door fiscale voordelen is de cultuurmecenas in opmars. Maar waar is de 
cultuurmecenas te vinden? En wat zijn precies die fiscale voordelen?
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Zoals vele zaken hun oorsprong vinden bij de Romeinen, 
is ook het mecenaat te herleiden naar de Romeinse tijd. 
Om precies te zijn de eerste eeuw voor Christus, de tijd 
dat Gaius Cilnius Maecenas (70-8 voor Christus) in 
Rome leefde. Maecenas stamde uit een oud en rijk Etrus-
kisch koningsgeslacht. Hij verwierf invloed en prestige 
in de hoogste kringen doordat hij dichters als Horatius 
(65-8 voor Christus) een lofdicht liet schrijven over zijn 
boezemvriend Octavianus Augustus (63 voor Christus 
- 14 na Christus) de latere keizer Augustus. Maecenas 
wordt hierdoor gezien als de eerste mecenas: hij finan-
cierde Horatius bij het schrijven van lofdichten en werd 
in ruil hiervoor in de poëzie genoemd. Geheel onbaat-
zuchtig was deze weldoener dan ook niet. Ook heden 
ten dage zien we dit soort sponsoring terug. Weliswaar 
niet in de vorm van lofdichten, maar bijvoorbeeld door 
billboards van tentoonstellingen die de logo’s van de 
sponsoren bevatten.
 
Historie van het geven
Het mecenaat werd overgenomen in de renaissance 
door de familie De Medici, als expressiemiddel van de 
opdrachtgevers. Ook in de Nederlandse geschiedenis zijn 
mecenassen terug te vinden. Een daarvan is Pieter Teyler 
van der Hulst (1702-1778) die in zijn testament had 
bepaald dat zijn geld na zijn dood werd ondergebracht in 
de Teylers Stichting. Dit geld mocht worden uitgegeven 
door deskundigen, die een museum bouwden en een 
collectie bijeenbrachten: het Teylersmuseum in Haarlem. 
In de tijd van de romantiek is het mecenaat in de 
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vergetelheid geraakt. Dit had er mee te maken dat in de 
romantiek de kunstenaar vrij en autonoom moest zijn. 
Hierdoor veranderde de verhouding tussen kunstenaars 
en opdrachtgevers.
Pas in de twintigste eeuw kwam de mecenas stapsgewijs 
wat meer terug op de voorgrond. Een goed voorbeeld 
hiervan is Helene Kröller-Müller (1869-1939) die in 
1911 besloot een monument voor cultuur op te richten. 
Ze wilde haar kunstcollectie laten uitgroeien tot een 
belangrijke verzameling, die in een museum zou worden 
ondergebracht. Dit gebeurde in 1938 met de opening van 
het Kröller-Müller Museum in Nationaal Park De Hoge 
Veluwe.

Herwaardering
De huidige tijden van bezuinigingen en politieke veran-
deringen vragen om een terugkeer van de mecenas. Een 
versterking en herwaardering van de rol van de mecenas 
in Nederland is hiervoor van groot belang. Een derge-
lijke geefcultuur zoals die in Nederland zo wenselijk 
is, bestaat al jaren in de Verenigde Staten. Doordat de 
rolverdeling tussen de overheid en het bedrijfsleven in 
Nederland fundamenteel anders is dan in de VS, is het 
Amerikaanse model niet toepasbaar. In de VS pronkt 
men namelijk graag en gemakkelijk met fortuin, terwijl 
dit in Nederland al snel als ordinair wordt gekenmerkt. 

Ook in Brazilië en Turkije wordt de culturele sector 
getrokken door de private sector. Maar liefst negentig 
procent van de totale investeringen in kunst en cul-

tuur is in die landen afkomstig uit de private sector. Dit 
heeft ermee te maken dat aan kunst en cultuur in deze 
opkomende economieën veel belang en prestige wordt 
gehecht.
De overheid speelt een grote rol bij het ontstaan van een 
gunstig geefklimaat. Zij straalt over het algemeen uit 
dat kunst en cultuur waardevol en onmisbaar zijn. Wat 
dat betreft kunnen we wat leren van de Franse president 
François Hollande, die drie dagen nadat hij tot president 
werd benoemd in 2012 de Bibliothèque Nationale de 
France bezocht. Dit bezoek vond ook nog eens plaats in 
de context van de huidige economische crisis. 

In Nederland zijn net als in Frankrijk, België, Duitsland, 
Italië en het Verenigd Koninkrijk fiscale maatregelen 
voor mecenassen. Het verschil zit vooral in de mate 
van deze regeling per land. In Frankrijk werd de cultu-
rele gift in augustus 2003 extra gestimuleerd door de 
overheid. Dit gebeurde met de invoering van de wet Le 
Mécénat. Met de invoering van deze wet kunnen bedrij-
ven projecten steunen op het gebied van onder andere 
filantropie, educatie, wetenschap, cultuur, het milieu, 
duurzaamheid en sport die in het algemeen belang 
zijn. In ruil voor hun steun krijgen belastingkorting die 
op kan lopen tot zestig procent van de waarde van het 
bedrag dat ze doneren. In 2008 zorgde deze wet voor 
bedrijfsfilantropie voor 2,5 miljard euro aan donaties, 
waarvan 900 miljoen euro naar culturele projecten ging. 
Ook bij onze zuiderburen groeien de sponsoring en het 
mecenaat nog steeds, ondanks de crisis. Dit blijkt uit een 
onderzoek van Prométhéa, een vereniging die al 25 jaar 
het bedrijfsmecenaat voor cultuur stimuleert. In 2011 
heeft zo’n driekwart van de Belgische bedrijven bij elkaar 
ruim 378 miljoen euro aan cultuur geschonken. Dat is 
vijf procent meer in vergelijking met 2009. Binnen de 
sponsoring zijn met name muziek en beeldende kunsten 
erg populair.  

Nederland is op dit moment echter een van de weinige 
landen die flink bezuinigt op cultuur en zelfs de finan-
ciering van cultuur door de overheid ter discussie stelt. 
Dit betekent echter niet dat de overheid cultuur geheel 
in de kou laat staan. De overheid probeert het cultuur-
mecenaat nieuw leven in te blazen. Een uiting hiervan 
is de invoering van de Geefwet in januari 2012. Deze 
wet biedt door de fiscale voordelen een extra stimulans 
om giften aan culturele instellingen te geven. Zo zorgt 
de wet voor voordelen op het gebied van de vennoot-
schapsbelasting (VPB) en de inkomstenbelasting (IB) bij 
giften voor instellingen met een ANBI status (Algemeen 
Nut Beogende Instelling). Instellingen met een ANBI 
status zijn bijvoorbeeld de Bibliotheek Rotterdam, het 
Regionaal Archief Alkmaar, Stichting Nederlands Fo-
tomuseum, het Centraal Bureau voor Genealogie en de 
Universiteit Leiden.1

1 Instellingen met een ANBI status zijn terug te vinden via de 
website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl.

Het bedrijfsmecenaat: voorbeelden
Zo’n cultuurmecenas klinkt nieuw, maar bestaat al 
langer in de vorm van het bedrijfsmecenaat. Zo laat 
ingenieursbureau Witteveen+Bos sinds 1971 jaarlijks 
een kunstenaar een object maken dat als relatiege-
schenk kan dienen. Ook wordt sinds 2001 elk jaar de 
Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek uitgereikt aan 
een kunstenaar die kunst en techniek op een bijzondere 
manier weet te verenigen. Ook de ING bank steunt kunst 
en cultuur. Zo konden klanten met rentepunten helpen 
bij de aanschaf van nieuwe trompetten voor het Konink-
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In Zwitserland geeft supermarktketen Migros elk jaar 
1 procent van haar omzet uit aan kunst en cultuur, de 
zogenaamde Migros Cultuur Procent. Dit geld gaat niet 
alleen naar het Migros Museum für Gegenwartskunst 
(museum voor hedendaagse kunst), maar ook naar andere 
instellingen en activiteiten. Dit was in 2011 een bedrag 
van 117,60 miljoen Zwitserse Frank. Omgerekend is dat 
goed voor zo’n 97 miljoen euro waarvan 28,5 miljoen euro 
rechtstreeks naar cultuur is gegaan.

Fiscale voordelen
In Nederland is het bedrijfsmecenaat in opkomst. Veel 
culturele instellingen weten echter nog niet goed hoe 
ze bedrijven aan zich kunnen koppelen en wat de fiscale 
voordelen precies zijn. Want bij welke bedrijven kun je 
vooral steun zoeken, wat zijn de grootste gevers? Dat 
zijn de banken, zij zijn verantwoordelijk voor de grootste 
mecenaatacties. Maar ook andere bedrijven kunnen zich 
in het maatpak van de mecenas hijsen wanneer zij meer 
op de hoogte zijn van de fiscale voordelen.
Eerder werd al genoemd dat de Geefwet zorgt voor 
voordelen op de vennootschapsbelasting (VPB) bij giften 
van bedrijven aan ANBI’s. Maar op welke manier? Wat 
zijn die fiscale voordelen? Bij een gift aan een culturele 
ANBI is het gegeven bedrag plus 50 procent van de gift 
aftrekbaar van de VPB. Deze verhoging van 50 procent is 
echter maximaal € 2.500, dus ook bij een bedrag boven 
de € 5.000 blijft de extra aftrek € 2.500. Een hoop getal-
len, maar wat betekent dit in de praktijk? 

lijk Concertgebouworkest. Binnen twee weken waren de 
trompetten bij elkaar gespaard. 
Ook in het buitenland bestaan zulke bedrijfsmecenaten al 
langer. Zo betrekt de Duitse badkamergigant Dornbracht 
kunstenaars bij het badkamerdesign van de toekomst. 
BMW heeft samen met het Guggenheim Museum een lab 
ingericht om antwoord te krijgen op de vraag hoe de stede-
lijke toekomst er over zes jaar uitziet. In Frankrijk lijkt Le 
Mécénat de pot met goud aan het einde van de Franse re-
genboog. De nieuwe investeringsmogelijkheid heeft grote 
gevolgen gehad voor de Franse culturele instellingen. Dit 
zorgde onder andere voor de ontwikkeling van de nieuwe 
website van het Louvre met 1,5 miljoen euro gefinancierd 
door Accenture, een Frans organisatieadviesbureau. Ook 
financierde het Franse bouwbedrijf Vinci voor 12 miljoen 
Euro de restauratie van de spiegelzaal van Versailles. 

Löwenbräukunst gebouw, Migros Museum, Thies Wachter ‘Portret in Portret’, Dordrechts Museum, Huib Kooyker
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Stel je voor dat een bedrijf, laten we zeggen Leo’s Lam-
pen B.V., € 100.000,- per jaar aan winst behaalt. Dit 
betekent dat er na belastingaftrek € 75.000,- overblijft. 
Wanneer Leo bij dezelfde omzet besluit voor € 5.000,-  
de verlichting op de stations te sponsoren, kan hij die  
€ 5.000,- in aftrek brengen op zijn belastbare winst. In 
de rekensom hieronder zie je dat hoewel Leo een gift 
doet van € 5.000,-, hij eigenlijk maar € 3.750,- hoeft 
‘uit te geven’. Bij een gift aan een culturele ANBI zijn 
de feitelijke kosten nog lager. Wanneer Leo namelijk 
besluit de verlichting van de tentoonstellingszalen in het 
Dordrechts Museum te sponsoren, geeft hij geld aan een 
culturele ANBI. Hij bezorgt het Dordrechts Museum met 
deze gift € 5.000,-, terwijl hij zelf eigenlijk maar € 3.125,- 
uitgeeft, wat dus betekent dat hij mogelijk nog meer kan 
geven. Daarbij bepaalt hij met deze gift direct wat er met 
het geld gebeurt, namelijk een culturele investering, en 
laat hij deze taak niet over aan de overheid. Voor diegene 
die om cultuur geeft, is dit een goede zaak. Het kan 
echter nog beter.

Eerder werd de mecenaatwet in Frankrijk al aangehaald, 
een wet die laat zien dat we in Nederland nog een grote 
inhaalslag mogen maken met betrekking tot fiscale 
voordelen bij culturele giften. Deze wet zorgt er namelijk 
voor dat een bedrijf 60 procent van de gift extra kan 
aftrekken van de belasting. Deze belastingverlaging 
kunnen zij gebruiken binnen vijf jaar, waar dit in 
Nederland slechts één jaar is. Voor het voorbeeld van 

de financiering van de spiegelzaal van Versailles door 
Vinci, met 12 miljoen euro, betekent dit dat Vinci 7,2 
miljoen extra belastingvoordeel kon inboeken, terwijl in 
Nederland ditzelfde bedrag blijft steken bij € 2.500 als 
maximale extra aftrek.
In Frankrijk kun je dus veel meer belastingvoordeel krij-
gen dan in Nederland en dit voordeel bovendien spreiden 
over meerdere jaren. Bovenop dit belastingvoordeel kan 
de culturele instelling die dit geld ontvangt 25 procent 
van de gift uitgeven aan het bedrijf dat ze geld heeft 
geschonken in de vorm van een tegenprestatie. Dit bete-
kent bijvoorbeeld het logo van het bedrijf op foldermate-
riaal of posters of het verzorgen van toegangskaarten die 
de waarde hebben van deze 25 procent. Voor Versailles 
betekent dit dus dat zij een tegenprestatie kunnen verzor-
gen aan Vinci van 3 miljoen euro. 

Onderverdeling van het Migros Cultuur Procent in individuele sectoren in 2011

Sector CHF € %

Cultuur 34.400.000 28.460.329 29,3

Educatie 51.200.000 4.235.956 43,5

Sociaal 9.200.000 7.611.483 7,8

Vrije tijd 13.100.000 10.838.091 11,2

Economie 3.400.000 281.294 2,8

Administratie 6.300.000 5.212.211 5,4

Totaal 117.600.000 97.294.614 100

Bron: www.migros-culture-percentage.ch

Rekenvoorbeeld: 3 situaties voor Leo’s Lampen B.V.

Geen gift Gewone gift ANBI gift

100.000 100.000 100.000 inkomsten 

- 5.000 - 5.000 gift 

  - 2.500 extra aftrek

  95.000 92.500

- 25.000 - 23.750 - 23.125 belasting (25%)   

69.375

 + 2.500 extra aftrek

75.000 71.250 71.875



64 65Origine 2013 nummer 1

De La Mar Theater, Jan Theun van Rees

Bronnen:
• Belastingdienst, Informatieblad geefwet (2012).
• Cultureel Ondernemen, Geven aan cultuur: 

de fiscale voordelen van uw gift (2011).
• Institut Néerlandais, De geefwet voor Nederlandse 

donateurs van het Institut Néerlandais (Parijs 2012).
• Koning Boudewijnstichting, Bedrijfsfonds (Brussel).
• Marjon Bolwijn, ‘De mecenas is niet uitgenodigd’, 

in: De Volkskrant 22-10-2010.
• Nick Poole, ‘Arts philanthropy: what an ancient Roman 

diplomat could teach us’, in: Guardian Professional 24-7-2012.
• Nicolas Gary, ‘Hollande en visite à la BnF: la fin de 

mandat de Bruno Racine’,: in ActuaLitte 11-05-2012.
• Prins Bernhard Cultuurfonds, De staat van 

het mecenaat (2012 Amsterdam).
• Roderick Nieuwenhuis, ‘Extra subsidie literaire tijdschriften 

door nieuw initiatief’, in: NRC Handelsblad 12-9-2012.
 

Websites:
www.belastingdienst.nl
www.prinsbernhardcultuurfonds.nl
www.mondriaanfoundation.nl
www.migros-culture-percentage.ch

Koplopers in het Nederlandse 
cultuurmecenaat 
Er bestaan in Nederland nog andere vormen van 
cultuurmecenassen. Denk aan fondsen en stichtingen. 
Voorbeelden zijn de VandenEnde Foundation die een 
groot deel van de (her)bouw van het DeLaMar theater 
mogelijk maakte met een bedrag van € 7.581.469. Ook 
fondsen als het Prins Bernhard Cultuurfonds (30,2 
miljoen euro in 2011) en het Mondriaan Fonds (18 
miljoen euro in 2011) steunen vele tentoonstellingen en 
culturele projecten. Een voorbeeld is de herinrichting 
en renovatie van het Scheepvaartmuseum in 2011 die 
kon worden voltooid met een bijdrage van € 125.000,- 
van het Cultuurfonds. Of de financiering van de eerste 
overzichtstentoonstelling van de kunstenaar Lucas van 
Leyden in Stedelijk Museum De Lakenhal met  
€ 75.000,-. 
Behalve de grotere fondsen zijn er ook kleinere fondsen, 
zoals bedrijfsfondsen. Een dergelijk bedrijfsfonds 
kan bijvoorbeeld een kleiner fonds beheren, zoals de 
Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds. Een voorbeeld 
hiervan is het Ahrend fonds dat voor € 15.000,- de 
publicatie De Haagse Stijl, Art Deco in Den Haag van  
T. de Rijk ondersteunde. Het Ahrend Fonds werd in 1997 
ingesteld naar aanleiding van het honderdjarig bestaan 
van de Koninklijke Ahrend N.V. Het Ahrend fonds was 
het eerste cultuurfonds op naam van een bedrijf. 
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Naast de bedrijfsfondsen zijn ook gemeenschapsfondsen 
in opmars. Dit fenomeen is afkomstig uit de Verenigde 
Staten. De gemeenschapsfondsen zijn ’s werelds snelst 
groeiende filantropische instellingen. Op het moment 
zijn er wereldwijd ruim 1.700 gemeenschapsfondsen. 
In Duitsland zijn er de afgelopen tien jaar zo’n 234 
opgericht. Nederland is erg voorzichtig met deze 
initiatieven en doet tot nu toe met slechts enkele 
gemeenschapsfondsen mee. De initiatiefnemers van deze 
fondsen zijn overal te zoeken. In Rotterdam was het de 
woningcorporatie, in Schiedam een bestaand fonds, in 
Amstelveen de bedrijvenclub ‘Community & Business’ en 
in Eindhoven de wethouder. 

De weg voorwaarts 
Kortom, in Nederland zijn er al fiscale regelingen die een 
stimulans kunnen bieden voor giften. Bedrijven kunnen 
door het schenken van geld aan een culturele ANBI 
zelf bepalen dat een bepaald bedrag in de culturele 

sector wordt geïnvesteerd, in plaats van deze taak blind 
toe te vertrouwen aan de overheid. De Nederlandse 
regelgeving steekt echter schril af bij de mogelijkheden 
elders in Europa. Met name het voorbeeld van Le 
Mécénat wetgeving in Frankrijk leert ons dat de daar 
geldende fiscale maatregelen niet alleen leiden tot 
significante, directe investeringen door het bedrijfsleven 
in de culturele sector, maar tevens tot een grotere 
betrokkenheid van deze bedrijven bij cultuur, waardoor 
de relevantie van de culturele instellingen extra wordt 
vergroot. Een grotere relevantie waar het uiteindelijk om 
is te doen.  

Picturae digitaliseert, ontsluit en verrijkt collecties 
van erfgoedinstellingen in Europa. In deze tijden van 
bezuinigingen denkt Picturae mee met de erfgoedwereld en 
zoekt naar alternatieve vormen van financiële activiteiten. 
Erfgoedinstellingen zijn bij Picturae welkom om samen na 
te denken over de mogelijkheden voor hun collectie.

Lucas van Leyden en de Renaissance’, Museum De Lakenhal, Marc de Haan
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