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HOOFDSTUK 1/ 
INLEIDING 

1.1 Een situatieschets 

Reclamepanelen die adverteren voor banken en organisaties zoals Western 
Union, die potentiële cliënten (migranten) ertoe aanzetten om geld naar het 
buitenland te sturen, maken deel uit van het stedelijke landschap en kunnen 
aangetroffen worden in call centra, cafés, locale winkels en in metrostations in 
Europese steden, ook in Brussel. Migranten werken meestal in de meest 
precaire arbeidssituaties en staan laag op de loonladder. Toch slaagt het 
geheel van de migrantengemeenschap er in aanzienlijke geldsommen naar de 
landen van herkomst te sturen. De door individuele migranten naar het 
buitenland doorgestuurde bedragen zijn vaak eerder bescheiden - enkele 
honderden Euro’s of dollars -, maar het cumulatieve effect ervan is bijzonder 
sterk. Wereldwijd zijn de arbeidsmigranten een belangrijke (financiële) steun 
voor arme families in de ontwikkelingslanden. Heel wat van de arme landen 
ontvangen meer aan migrantentransfers dan aan officiële ontwikkelingshulp 
(ODA). Volgens de Wereldbank zenden de migrantengemeenschappen al 
sinds 1996 jaarlijks meer dan 60 miljard $ naar de landen van herkomst. Voor 
1990 bijvoorbeeld wordt de officiële ontwikkelingshulp geschat op 54,5 
miljard dollar. Dit cijfer fluctueert de volgende jaren rond dit bedrag om in 
2002 op 58,3 miljard uit te komen. In dat jaar hebben de ontwikkelingslanden 
88,1 miljard dollar ontvangen van hun migrantenbevolking. (World bank, 
2004). Volgens berekeningen zou elke migrant gemiddeld vijf tot zes personen 
aan het thuisfront ondersteunen, wat betekent dat tussen de 200 en 240 
miljoen mensen, verspreid over de hele wereld al dan niet gedeeltelijk 
ondersteund worden door familieleden die ergens in het buitenland werken 
(Papademetriou, 1998) 

Een blik op de betalingsbalansen leert dat de officiële migrantentransfers een 
belangrijke inkomstenbron zijn. In landen zoals Egypte, bijvoorbeeld 
vertegenwoordigen de inkomsten van de werknemers in het buitenland even 
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veel als de opbrengsten uit Toerisme en de tolgelden van het Suezkanaal.  In 
1999 bedroegen de transfers naar Eritrea 194% van de exportopbrengsten en 
19% van het BNP. Voor de Kaapverdische Eilanden was dit respectievelijk 
51% en 12% en voor de Comoren 24% en 6% (Rapoport et al., 2001). 

 

Overal in Europa 
maakt Western 
Union reclame, 
vooral op plaat-
sen waar veel 
migranten komen 
zoals in de metro, 
in metrostellen, in 
stations. Ook in 
België ‘boomt’ de 
business en is het 
aantal kantoren 
stelselmatig 
toegenomen.  De 
transacties verlo-
pen vooral via de 
wisselkantoren 
van Goffin 
Change of 
Camrail Cash in 
de spoorwegsta-
tions, een zeven-
tigtal  kantoren in 
totaal 

Figuur .1 Reclamepaneel van Western Union in de Metro van Barcelona 

De in deze statistieken opgenomen cijfers hebben enkel betrekking op de 
officiële financiële transacties via banken, postkantoren en andere financiële 
instellingen, zowel als op andere geldstromen die via officiële kanalen 
overgemaakt worden zoals pensioenen. Het blijft bijzonder moeilijk om deze 
gegevens op een accurate manier in te schatten (zie verder). Verder gaat het 
enkel over die transfers die via officiële kanalen verlopen. Studies en 
bevragingen wijzen uit dat een aanzienlijk deel van de transfers door de 
migrantengemeenschappen via informele kanalen gebeurd. Een derde 
beperking is dat enkel monetaire transacties in de statistieken verschijnen. Als 
er geld via een officieel kanaal wordt overgemaakt om een vrachtwagen te 
kopen, verschijnt dit in de statistieken. Indien de vrachtwagen elders gekocht 
wordt en ingevoerd wordt, niet. Migranten investeren aanzienlijke bedragen 
aan aankopen in het buitenland die achteraf naar de gemeenschap thuis 
verscheept wordt. Deze investeringen (auto’s, machineonderdelen, textiel, 
medicamenten, het noodzakelijke bureaumateriaal om een bedrijfje op te 
starten, … ) kunnen in waarde de financiële transfers zelfs overstijgen 
(Papademetriou, 1998). 
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*  

Bron: Wereldbank (2003), OECD (2004), IOM (2004) 

Figuur .1 Migrantentransfers en ontwikkeling 

Meer en meer rijpt ook bij beleidsmakers het bewustzijn dat er een 
onlosmakelijk verband bestaat tussen migratie en ontwikkeling. Daarbij 
wordt er gesteund op de traditionele structuren en worden denkpistes 
uitgewerkt, o.a. via de officiële ontwikkelingssamenwerking. Naast de 
gouvernementele en intergouvernementele organisaties (zoals IOM, UNHCR, 
..) kunnen in deze materie ook de niet gouvernementele organisaties als 
belangrijke actor vermeld worden, waaronder de migrantenverenigingen. 
Door hun specifieke positie, en hun belangrijke rol in de gehele 
migratiedynamiek, is het vrijwel noodzakelijk de migrantenverenigingen te 
betrekken in een ontwikkelingsbeleid. Niet alleen zorgen de hier aanwezige 
migranten voor een belangrijke geldstroom naar het thuisland, zij zorgen ook 
voor een informatiestroom en voor een al dan niet werkelijkheidsgetrouwe 
weergave van de mogelijkheden in het gastland.   

1.2 Structuur van dit rapport 

In het eerstvolgende hoofdstuk, hoofdstuk 2 wordt de theoretische 
achtergrond geschetst. Het verband tussen migratie en ontwikkeling en het 
omgekeerde verband, dat tussen ontwikkeling en migratie worden 
uitgeklaard. De rol die migrantentransfers daarbij kunnen spelen wordt 
geduid.  In een volgend, kort hoofdstuk worden de probleemstelling, de 
doelstellingen van het onderzoek en de methodologie weergegeven. Dit 
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hoofdstuk heeft een plaats gekregen na het theoretische hoofdstuk, omdat een 
aantal inzichten daaruit meegenomen worden in de probleemstelling.  In een 
volgend hoofdstuk wordt kort ingezoomd om de actoren en op de omgeving. 
In hoofdstuk 5 volgt een beste praktijkvoorbeeld. De werking van de Frans-
Marokkaanse vzw Migration et Développement wordt hier uitgewerkt. Dat 
voorbeeld ligt aan de basis van een samenwerkingsmodel dat beschreven 
wordt in hoofdstuk 6. 
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HOOFDSTUK 2/ 
DE THEORETISCHE ACHTERGROND 

2.1 Migratie en ontwikkeling 

Over het verband tussen migratie en ontwikkeling is de laatste jaren heel wat 
inkt gevloeid. Er is dan ook een stijgende interesse merkbaar bij 
wetenschappers en beleidsmensen over de correlatie, de samenhang, tussen 
migratie en ontwikkeling.  

Vooral in het recent gevoerde debat wordt geopperd dat migratie zal 
verminderen als de landen van herkomst een hoger ontwikkelingsniveau 
zouden hebben. Körner (1987, p. 81) verwoordt dit als volg: “The best migration 
policy is development policy.” Deze redenering steunt op de idee dat mensen 
niet wegtrekken uit hun land als ze het daar goed hebben. Het is ook dit idee 
dat aan de basis ligt van de nieuwe interesse van een aantal overheden van 
migrantenontvangende landen voor dit thema. De vraag kan gesteld worden 
of ontwikkeling een invloed heeft op migratie en zo ja, hoe? De vraag kan ook 
omgedraaid worden: heeft migratie een invloed op de ontwikkeling van een 
land en zo ja, hoe? Draagt het feit dat mensen migreren, bij tot de 
ontwikkeling van het gastland? En wat is de rol van het land van herkomst 
daarbij?  

2.1.1 De impact van ontwikkeling op migratie 

Voor de impact van ontwikkeling op migratie kan een onderscheid gemaakt 
worden tussen de gevolgen op korte en deze op lange termijn. 

Op lange termijn, een tijdsperiode van meerdere generaties, zal een stijgende 
economische ontwikkeling de migratiedruk doen afnemen. Een aanhoudende 
substantiële economische groei gaat o.a. gepaard met de creatie van nieuwe 
jobs. Een stijgend ontwikkelingspeil zal ook meer overheidsinitiatieven in de 
hand werken op het gebied van gezondheid, scholing en infrastructuur. Het 
gevolg hiervan is dat de kloof tussen arm en rijk kleiner wordt, zowel 
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intrastatelijk (binnen één land) als interstatelijk (de Noord-Zuidkloof). Dit zou 
een dalende migratie als gevolg hebben.  

Op korte termijn, zal een stijgende ontwikkeling echter meer migratie 
veroorzaken. Hiervoor kunnen twee belangrijke redenen aangehaald worden. 
Enerzijds doet de economische ontwikkeling het gemiddeld inkomen stijgen. 
Mensen die voordien al wilden migreren, maar daarvoor het geld niet 
hadden, zullen dankzij de economische ontwikkeling meer middelen ter 
beschikking hebben om de stap uiteindelijk toch te zetten. Anderzijds 
veroorzaakt een economische ontwikkeling een plattelandsvlucht. Op die 
manier wordt migratie verder gestimuleerd. In verschillende landen is al 
aangetoond dat een ontwikkeling van het platteland en de modernisering van 
de landbouwtechnieken de productiviteit wel verhogen. Maar de keerzijde 
van deze evolutie is dat ze sociale netwerken doet eroderen. 
Landbouwmachines doen het werk dat voordien verricht werd door de 
mensen. Het gevolg is dat deze mensen geen job meer hebben in de 
landbouwsector en massaal naar de steden trekken op zoek naar een arbeids-
plaats. Een snelle groei van de steden kan leiden tot de verzadiging van de 
lokale arbeidsmarkt. Deze situatie, gepaard gaande met een grotere 
informatietoegang en een daling van de internationale transportprijzen, 
maakt de weg naar internationale migratie open.  

Wanneer landen in een relatief korte tijdspanne een minimum niveau van 
sociale en economische ontwikkeling bereiken, heeft migratie de neiging te 
stijgen. Massey (1998, p. 277) formuleert dit als volgt: “International migration 
does not come from poor, isolated places that are disconnected from world markets, 
but from regions and nations that are undergoing rapid change and development as a 
result of their incorporation into global trade, information and production networks. 
In the short run, migration does not stem from a lack of economic development, but 
from development itself.” Het aantal migranten neemt toe naarmate het Bruto 
Nationaal Product (BNP) per capita groeit, maar daalt na verloop van tijd 
terug. Met andere woorden, ontwikkeling en een verminderde migratie gaan 
hand in hand, maar slechts nadat een bepaald ontwikkelingsniveau of een 
bepaald inkomensniveau bereikt is. De geneigdheid te emigreren zal 
aanvankelijk blijven bestaan zolang het inkomen blijft toenemen, tot de curve 
die dit weergeeft een keerpunt bereikt. Tot dan stimuleert ontwikkeling 
emigratie. Eenmaal op dat punt aangekomen, leidt een verdere ontwikkeling 
tot een dalende emigratie. Door dit keerpunt neemt de curve de vorm aan van 
een omgekeerde U. De figuur die dit weergeeft wordt ook de omgekeerde U –
curve of de migratiebult, de Migration Hump genoemd (zie figuur). 
Afhankelijk van het opleidingsniveau en de te overbruggen afstand, kunnen 
er andere patronen vastgesteld worden.  
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Bron: Fischer e.a., 1997, p. 100 

Figuur 1.2  De Migration Hump 

Waar het keerpunt ligt, varieert in de literatuur. Faini en Venturini (1994) 
schatten het keerpunt op een gemiddelde van een BNP van US $ 3 615 per 
capita. Eenmaal het BNP dit cijfer overschrijdt, daalt de emigratie van dit 
land. Olesen (2002, p. 14) beschouwt de landen met een gemiddelde BNP per 
capita tussen US $ 1 500 en US $ 8 000 als de midden-inkomens- en dus als de 
vertreklanden. Het is inderdaad vanuit de middeninkomstenkanten dat de 
belangrijkste migratiestromen vertrekken. Noch vanuit de armste landen gaat, 
noch vanuit de rijke landen vertrekken grootschalige arbeidsmigratiestromen. 
Inwoners van eerstgenoemde landen zijn te arm om te migreren, terwijl 
inwoners van laatstgenoemde landen rijk genoeg zijn om migratie niet als een 
noodzakelijke optie te beschouwen. Het zijn vooral de landen wiens BNP zich 
tussen beide situeert – de midden-inkomenslanden - die vele van hun 
onderdanen zien vertrekken (Fischer e.a., 1997; Wood, 1994).  

De migratiebult is de grafische weergave van de migratieparadox. Hoe meer er 
gewerkt wordt om basiscondities te creëren die op lange termijn leiden tot 
minder migratie, hoe meer migratie er op korte termijn mogelijk gemaakt 
wordt. 

2.1.2 De impact van migratie op ontwikkeling 

Op de vraag of migratie en/of migranten een invloed op de ontwikkeling kan 
in de literatuur geen éénduidig antwoord gevonden worde. Met betrekking 
tot deze problematiek kunnen er drie grote denkstromen onderscheiden 
worden. Een eerste visie is de pessimistische visie, die stelt dat migratie niet 
tot meer ontwikkeling leidt. Daar tegenover staat de optimistische visie, die 
van het tegendeel uitgaat. Tussen beide visies in staat de nuancerende visie, 
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die in de lijn van deze van de optimisten ligt, maar die daar enkel 
bedenkingen bij formuleert. 

• De pessimistische zienswijze 

De pessimistische visie stelt dat migratie de ontwikkeling van het herkomst-
land afremt.  

Een eerste negatieve gevolg is dat door migratie het land de 
deskundigheden en vaardigheden van diegenen die wegtrekken, moet 
ontberen. En dan zitten we op het domein van de hersenvlucht, de ‘brain 
drain’. Aanhangers van de pessimistische visie zijn ervan overtuigd dat het 
wegtrekken van gekwalificeerde personen uit derde wereldlanden een 
verdere ontwikkeling van deze landen hypothekeert. Dit is zeker het geval 
indien de landen van oorsprong een tekort heeft aan gekwalificeerd 
personeel. Voor bepaalde regio’s (Afrika Sub-Sahara, Midden-Amerika, de 
Caraïben en de eilanden in de Stille Zuidzee) is dit ronduit problematisch 
omdat dit een tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten in het 
herkomstland veroorzaakt. Dit kan de (economische) ontwikkeling 
beïnvloeden en evenzeer de ruimere sociale ontwikkeling afremmen. Een 
studie van John Connell (2001) voor de Wereld Gezondheidsorganisatie 
(WHO) over de emigratie van medisch personeel vanuit de eilanden in de 
Stille Oceaan (Fiji, Palau, Samoa, Tonga en Vanuatu) maakt gewag van een 
achteruitgang van de algemene gezondheidssituatie van de bevolking door 
het vertrek van medisch geschoold personeel.  

Deze hersenvlucht leidt volgens de pessimistische zienswijze niet alleen tot 
een deficit aan gekwalificeerd personeel. Hij is ook de oorzaak van een 
stijgende ongelijkheid. Doordat de gekwalificeerde arbeidskrachten migreren, 
daalt hun aantal in het land van herkomst. Het aanbod van gekwalificeerden 
in dat land daalt dus, maar de vraag naar (hoog) opgeleide personen zal 
dezelfde blijven, waardoor een schaarste ontstaat van gekwalificeerde 
arbeidskrachten. Het is een economisch gegeven dat hoe schaarser, hoe 
duurder een goed is. Vandaar dat de emigratie van gekwalificeerden leidt tot 
een loonstijging voor de hoog opgeleide personen die achterblijven in het 
land van herkomst. Op die manier stijgt de ongelijkheid tussen geschoolde en 
ongeschoolde arbeidskrachten. 

Er zou kunnen geopperd worden dat de landen van herkomst de vruchten 
plukken van de hersenvlucht bij de terugkeer van de migranten. De 
remigranten brengen immers vaardigheden en deskundigheden, die ze 
opgedaan hebben in het gastland, naar hun thuisland. Maar hiervan is de 
pessimistische visie niet overtuigd. Het grotendeel van de remigranten heeft 
in het gastland geen nieuwe vaardigheden geleerd, aangezien ze daar een job 
uitoefenen die minder bekwaamheden vereist dan ze hebben. Vele Filippijnse 
migranten met een diploma van hoger onderwijs, werken als huishoudster in 
het Westen (Hermele, 1997, p. 135-136). In deze zin is de remigratie een teken 
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van mislukking. Een migrant trekt enkel terug naar hun land van herkomst 
indien hij niet succesvol is in zijn gastland. Bovendien zal een succesrijke 
migrant de transfers naar achtergebleven landgenoten stap voor stap 
afbouwen. 

De financiële transfers van migranten naar hun thuisbasis dragen evenmin 
bij tot een verdere ontwikkeling van het land van herkomst. Menig migrant 
bezorgt maandelijks een bepaalde som geld aan zijn familie in het 
herkomstland of koopt bepaalde goederen voor hen. Dit geld wordt meestal 
besteed aan niet-productieve doelstellingen, verspillende consumptie of 
gewoon gespaard voor de oude dag, aldus de negatieve visie. Bovendien leidt 
de geldstroom uit de geïndustrialiseerde wereld vaak tot het stoppen van de 
eigen, vaak zware economische activiteit. Bovendien veroorzaken geldelijke 
transfers een inflatie in het land van herkomst. In Bosnië deden landeigenaars 
de huur van de grond spectaculair stijgen. Inwoners die geregeld geld 
ontvingen van familieleden in het Westen, konden de hoge prijs betalen. 
Lokale mensen die geen familie in het buitenland hadden, waren niet meer 
capabel om de huur te betalen. Dit fenomeen staat ook bekend onder de naam 
migrantensyndroom. Hoe de verschillede elementen in deze logica zich tot 
elkaar verhouden wordt in onderstaande figuur weergegeven. 

Emigratie

Afhankelijkheid en onderontwikkeling

Stedelijke smaken en
voorkeuren

Consumptie van 
importproducten

Verminderde locale
productie en tewerkstelling

Toegenomen armoede onder
 niet-migranten

Toegenomen ongelijkheid/
relatieve deprivatie

Passief steunen op
migrantentransfers

“Verloren arbeid”
fysiek en menselijk kapitaal

Systeem Feedbackg
Relatie tussen variabelen  

Bron: Hein de Haas, 2003 

Figuur 1.3 Conceptueel kader van het migrantensyndroom 
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• De optimistische visie 

Migratie stimuleert ontwikkeling. Dit is wat de adepten van de positieve visie 
denken. Ze benadrukken dat migranten een bijdrage leveren aan de 
ontwikkelingsdynamiek, zowel in het gastland als in het herkomstland.  

Wat het gastland betreft, is vooral de economische inbreng van migranten 
duidelijk: ze werken, voeren vaak die taken uit die de allochtone bevolking 
niet wenst uit te voeren en ze spenderen een groot stuk van hun loon in het 
gastland.  

Voor wat het land van herkomst betreft, ontkrachten de positivo’s stuk voor 
stuk de argumenten van de negatieve visie. De landen van herkomst verliezen 
inderdaad aan arbeidskrachten. Voor landen die geen surplus hebben aan 
gekwalificeerd personeel kan dit problematisch zijn. Landen die daarentegen 
wel een overschot hebben aan geschoolde werkkrachten, putten alleen maar 
voordeel uit de het vertrek ban hun hoger opgeleiden. Het betreft hier geen  
‘brain drain’, maar ‘brain gain’. Zuid-Amerika en Zuid-Azië zijn daar 
sprekende voorbeelden van. Zonder migratie van gekwalificeerden zouden 
deze regio’s te kampen hebben met een hoge werkloosheidsgraad onder de 
hooggeschoolden. Voor hen gaat de conclusie niet op dat emigratie van 
hoogopgeleiden de ontwikkeling van hun herkomstland schaadt. Ook landen 
die eerder een tekort aan hooggeschoolden hebben kunnen hun voordeel 
doen met de emigratie van hoog gekwalificeerden. Zij hebben een 
voorbeeldfunctie, en hun succesverhalen zullen meer jongeren er toe aan 
zetten om studies aan te vatten, met het oog op een gelijkaardig parcours. 
Omdat er meer mensen een studie aanvatten dan er daadwerkelijk 
vertrekken, leidt dit tot een situatie dat er meer hoog opgeleide personen zijn 
in een situatie met emigratie, dan er zouden geweest zijn in een situatie 
zonder emigratie. Dit is in een notendop ook de zienswijze van vorsers zoals 
Oded Stark (Stark & Wang, 2001). 

De optimisten vegen ook de redenering dat remigranten geen nieuwe 
vaardigheden naar het herkomstland brengen, van tafel. De ontwikkeling van 
de Indiase IT sector in en rond Bangalore bijvoorbeeld, is in belangrijke mate 
te danken aan de inbreng van de Indiase remigranten die hun sporen verdient 
hebben in de IT bedrijven in het Amerikaanse Silicon Valley. Van de 
Pakistaanse, Thaise en Filippijnse remigranten heeft een derde nieuwe 
deskundigheid opgedaan in het buitenland. Ook komen ze in hun gastland in 
contact met ervaringen, ideeën over bijvoorbeeld. mensenrechten, ... 
Migranten dragen deze met zich mee wanneer ze, al dan niet permanent, 
terugkeren naar hun land van oorsprong, waar ze kunnen instaan voor de 
verspreiding ervan.  

De impact van de financiële transfers is er niet één van inflatie en 
verspilling. Deze financiële overdrachten verzekeren de achtergebleven 
familieleden in vele gevallen van een degelijk inkomen. Dat zij dit geld enkel 
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investeren in hun huis en hun eigen levenscondities, is achterhaald. Recent is 
gebleken dat zij die geld ontvangen vanuit het buitenland, dit meer besteden 
aan het opstarten van onder andere hotels en restaurants. Er is dus een 
verschuiving merkbaar naar de ondernemerscultuur. Op die manier komen 
deze middelen de streek en de lokale economie ten goede. Een voorbeeld 
daarvan is de creatie van arbeidsplaatsen. Voor Bangladesh bedraagt het 
aantal arbeidsplaatsen, gecreëerd door de financiële transfers van 200 000 
Bengali in het buitenland, ongeveer 570 000. En hiermee is enkel rekening 
gehouden met de officiële financiële transfers. De officieuze en informele 
transfers, die onder andere de migrant tijdens zijn vakantie aan zijn thuisland 
meebrengt, is twee tot tien maal groter dan de officiële (Hermele, 1997: 138-
139).  

De transfers van de geëmigreerde arbeiders verhogen de koopkracht van 
de thuisblijvers. Het welzijnseffect van de transfers verschijnt dan ook 
duidelijk op de zijde van de baten van de transfers evenals de indirecte 
stimulering van productiesectoren (door de opkomst van de kleinhandel), het 
algemene multiplicatoreffect van de transfers door de uitgaven van de 
begunstigden in de locale economie, de directe effecten op investeringen in de 
productiesectoren (een deel van de consumptie gaat naar de opleiding van de 
kinderen, de bouw van een huis – wat de bouwsector stimuleert, …), de 
macro-economische effecten (de plaats –en het gewicht- van de transfers in de 
betalingsbalans), de herverdelingseffecten en de toch maar beperkte 
afhankelijkheid. 

Niettegenstaande de belangrijke rol die de transfers spelen in deze landen als 
bron van buitenlandse deviezen, is er veelal geen effectieve politiek 
ontwikkeld met betrekking tot de investering ervan (Müller, 1998). Niet 
productieve persoonlijke uitgaven, blijven dominant vergeleken met 
productieve investeringen. Hoewel de impact ervan niet altijd even duidelijk 
is, blijkt onder andere uit ervaringen in het buitenland dat een input vanuit de 
migrantengemeenschap ook een positieve bijdrage kan leveren voor de locale 
ontwikkeling in de streken van herkomst. Een structurele aanwending van de 
naar het thuisland gezonden middelen, die leidt tot investeringen in plaats 
van verhoogde consumptie, en een accuraat beeld van de mogelijkheden in 
het gastland, kunnen bijdragen tot een meer duurzame ontwikkeling van de 
streek van herkomst. 

• De nuancerende visie 

De nuancerende visie benadrukt de termijnen. Of migratie, en dan vooral de 
financiële transfers, ontwikkeling in de hand werkt, hangt mede af van het 
tijdsperspectief. Op korte termijn, zolang de migrant in het buitenland woont, 
zullen deze overdrachten op een niet-productieve manier besteed worden. 
Het geld zal gaan naar de aankoop van land of een huis, wat niet direct leidt 
tot een stijging van de ontwikkeling. Eenmaal de migrant (op lange termijn) 
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terugkeert naar zijn land van herkomst, zal hij het geld eerder in arbeid 
investeren. En dat heeft wat dan weer wel positieve gevolgen voor de 
ontwikkeling van het land van oorsprong. 

Een meer diepgaand onderzoek van de effecten van de migrantentransfers 
leert dat er inderdaad een genuanceerd beeld nodig is. Niet alleen de 
tijdspanne speelt daarbij een rol, maar ook de regionale context. In sommige 
streken en/of bij sommige gemeenschappenen zullen de transfers een 
positieve impact hebben en bijdragen tot de verbetering van de 
ontwikkelingssituatie van de regio, in andere gevallen kunnen de transfers 
leiden tot een dualisering van de maatschappij, tot het verbreden van 
maatschappelijke kloven. 

Tabel 1 Positieve en negatieve effecten van migrantentransfers samengevat 

Negatief Positief 

- Weinig investeringen en 
kapitaalvorming 

- Afhankelijk van definitie: Scholing, bouw 
van individuele woningen, enz. kunnen ook 
als investering bekeken worden 

-  - Belangrijk welzijnseffect 

- Weinig effect op productieve 
tewerkstelling 

- Indirect effect op productieve tewerkstelling 
door bv. bouwactiviteit, kleinhandel, … 

- Inflatie -  

- Statische groei (afhankelijk van het 
buitenland) 

- Multiplicatoreffect. Secundaire effecten van 
transfers zorgen voor groei 

- Afhankelijkheid - Slechts een beperkt afhankelijkheidsrisico 

- Verstoring van de ontwikkeling - Bijdrage tot ontwikkeling 

- Monetaire verstoring -  

-  - Versneller van locale economie door o.a. 
regionale concentratie en inbreng 
migrantenassociaties 

- Plattelandsvlucht - Multiplicatoreffect, vooral in rurale 
gebieden waar de locale economie 
ondersteund wordt 

- Versteking van de ongelijkheden - Herverdelingseffect; mobilisatie van sociaal 
kapitaal 

2.1.3 Migrantentransfers als een ontwikkelingsinstrument 

Migranten die naar het buitenland trekken en die transfers terug zenden is al 
een erg oud fenomeen. In de jaren 50’s en 60’s waren de migrantentransfers 
een van de belangrijkste bronnen van inkomsten die de ontwikkeling van een 
aantal Zuid-Europese staten zoals Portugal, Spanje, Griekenland en het 
voormalige Joegoslavië stimuleerden. Reeds lang daarvoor zorgde de Ierse 
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diaspora die het land verlaten had na de Grote Hongersnood (1846, 1847 and 
1848) voor de belangrijkste bron van inkomsten voor het Ierse platteland. Het 
debat over de aanwending van migrantentransfers voor ontwikkelingsdoel-
stellingen wordt al een geruime tijd gevoerd, maar heeft vooral na de 
publicatie van het artikel van Dilip Ratha’s in  The Global Development Finance 
2003 (World Bank, 2003)  nieuwe zuurstof gekregen. 

Met de migrantentransfers worden in het voorliggende rapport de lopende 
financiële middelen die door migranten vanuit het buitenland teruggestuurd 
worden naar de regio van herkomst. Verschillende organisaties gebruiken 
verschillende definities. In dit rapport wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen de middelen van de migranten (personen die voor een kortere tijd in 
het buitenland werken) en van de diaspora (de personen van vreemde 
oorsprong die, ongeacht van de nationaliteit die ze hebben, geld blijven 
sturen naar hun land van herkomst). De beschouwde groep vreemdelingen is 
ook ruimer dan alleen maar de arbeidsmigranten. Ook de middelen die 
asielzoekers, vluchtelingen en in extremis zelfs personen zonder een wettige 
verblijftitel, terug naar huis sturen vallen onder de studie.  

Gezien de aard van de studie – hoe de migrantenorganisaties bij het beleid 
betrokken kunnen worden, is het voor de hand liggend dat enkel het 
mechanisme dat aangestuurd wordt door de formele geldstromen kan 
bekeken worden. Formele transfers zijn overmakingen die officieel 
geregistreerd worden. Formele financiële instellingen of internationale 
transferorganisaties zorgen bijgevolg dat het geld van de zender tot de 
ontvanger geraakt. Informele transfers worden niet officieel geregistreerd. 
Studies zoals deze van Blion et. Verriere (1998) tonen aan dat in de door hun 
bestudeerde West-Afrikaanse context ongeveer de helft van de 
migrantentransfers en valise gebeurt, in de koffer, en niet via het formele 
financiële circuit. Verscheidene vormen van ondergronds bankieren, typisch 
voor bepaalde gemeenschappen (zoals het Hawala en het Hundi systeem) zijn 
dankzij de grote stromen deviezen nieuw leven ingeblazen. De strijd tegen het 
terrorisme heeft deze parallelle banksystemen echter in een kwaad daglicht 
geplaatst. Toch blijken deze systemen ook hun waarde te hebben. Ik landen 
zoals Somalië, waar geen centraal gezag meer is, laat staan een operationeel 
bancair systeem, zijn de traditionele vormen van bankieren vaak de enige 
manier om geld over te brengen. Ook in landen die in een minder penibele 
situatie verkeren, kan deze vorm van bankieren een alternatief vormen gezien 
de afwezigheid van bankkantoren in afgelegen gebieden.  

Naast het onderscheid tussen formele in informele transfers kan een 
onderscheid gemaakt worden tussen individueel of collectieve transfers. Het 
merendeel van de transfers zijn individuele geldoverdrachten, die gestort 
worden door individuele migranten. De collectieve transfers zijn de 
overmakingen die bestaan uit geld dat door meerdere migranten bij elkaar is 
gebracht om naar het land van herkomst te verzenden. Welk aandeel van het 
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totale transfervolume individuele transfes zijn en welk aandeel collectieve 
transfers is moeilijk na te gaan. Voor wat de Latijns-Amerikanen situatie 
betreft, schat Crowell (2004) dat collectieve transfers slechts 1 tot 2% van de 
totale transferstroom uitmaken. Toch is dit in absolute cijfers nog een zeer 
groot bedrag. Van de 30 miljard US$ die Latijns-Amerika en de Caraïben 
volgens de Wereldbank (2004)aan officiële transfers hebben ontvangen, 
hebben 300 tot 600 miljoen US$ betrekking op collectieve transfers. 

Nog een onderscheid dat kan gemaakt worden is het onderscheid tussen de 
transfers van de diaspora en de transfers van de emigranten. Het is met het oog 
op het zendgedrag belangrijk dit onderscheid voor ogen te houden. Het 
onderhouden van de familie of de gemeenschap in de regio van herkomst kan 
een belangrijke doelstelling zijn, waarschijnlijk zelfs de belangrijkste op het 
ogenblik van vertrek. Met het zich vestigen in het gastland, en het laten 
overkomen van de familie komen er andere doelstellingen en verplichtingen 
bij. De integratiedoelstelling bijvoorbeeld. Als een migrant, of hier beter 
iemand uit de diaspora, verantwoordelijk is voor de integratie van de 
gezinsgenoten kunnen de integratiedoelstellingen lijnrecht tegenover de 
ontwikkelingsdoelstellingen komen te staan. Opgroeiende kinderen kosten 
meer en meer geld. Naarmate er meer middelen nodig zijn om een plaats te 
verwerven in de ontvangende maatschappij, zullen ere minder middelen zijn 
om naar het land van herkomst te sturen. Dit impliceert dat het moeilijk 
wordt om ontwikkelingsprojecten op te zetten waarin een financier een 
uitdovende bijdrage geeft, met als doel dat de migrantengemeenschap 
langzaamaan zelf voor een volledige financiering zorgt. Het welslagen van 
een dergelijk project hangt af van het vinden van steeds meer middelen bij 
een gemeenschap die zelf steeds meer middelen nodig heeft om een plaats in 
de ontvangende maatschappij te vinden. 

Een laatste bedenking die kan gemaakt worden bij het aanwenden van 
migrantentransfers in de bestrijding van de armoede, is dat zij  niet steeds de 
armsten bereiken. Niet de armste landen en niet de armsten in de arme 
landen (Nyber-Sorenssen, 2002). In een recente paper stelt Stella P. Go dat de 
migrantentransfers voor een aanzienlijk deel van de Filippijnse bevolking een 
belangrijke bron van inkomsten is (Go, 2002). Uit de Family Income en 
Expenditure Survey uit 1997 bleek dat voor 6,2% van de Filippijnse bevolking 
de migrantentransfers de belangrijkste bron van inkomen vormen. Dit heeft 
betrekking op de 881 263 gezinnen die een inkomen van over de oceaan 
genieten. Een nadere studie van deze gegevens toont aan wie er in eerste 
instantie baat heeft bij de Internationale Arbeidsmigratie en dat is niet de 
armste bevolkingslaag. Zowel de rijkere gebieden als de rijkere klassen 
hebben in de Filippijnen disproportioneel veel voordelen bij de emigratie van 
hun landgenoten. 
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2.1.4 De hoogte van de migrantentransfers 

De genoemde bedragen die door de migrantengemeenschap wordt 
overgemaakt zijn fenomenaal hoog. Ook voor België. In de cijfers die het IMF 
publiceert, blijkt België zowel in de lijst van de ontvangende landen (8ste 
plaats) als in de lijst van zendende landen (5de plaats) hoog in de tabellen te 
staan (zie figuur). Als deze cijfers vergeleken worden met de totale bevolking 
zou België met 340,5 $ per hoofd van de bevolking op een lijst met alle landen 
van de wereld op de vijfde plaats figureren.  
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Bron: IMF, Balance of Payments Yearbook 

Figuur .4 Top 20 van landen van waaruit transfers vertrekken, 2001 

De door het IMF gerapporteerde bedragen steken schril af tegen wat 
bijvoorbeeld de Europese Unie rapporteert. In de EU survey on workers 
remittances from the EU to third countries (2004) neemt België in de lijst van 11 
landen die in het bericht voorkomen de laatste plaats in met 45 miljoen Euro 
een bedrag van 158 Euro per hoofd van de vreemdelingenbevolking (zie tabel 
2). In het rapport wordt wel gesteld dat de in de tabel weergegeven bedragen 
dienen beschouwd te worden als een ondergrens, eerder dan als een 
realistisch beeld van de geldstromen die naar het Zuiden gestuurd worden 
door migranten en de diaspora. Ook met dergelijke cijfers moet omzichtig 
omgesprongen worden. Als je het totaalbedrag aan transfers gewoon deelt 
door het aantal vreemdelingen, maak je abstractie van de diaspora, van de 
personen van vreemde oorsprong met een Europese nationaliteit.  
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Voor wat betreft de hoogte van de bedragen die vanuit België naar het 
buitenland getransfereerd worden: waarschijnlijk ligt het door de 
vreemdelingen naar het buitenland opgezonden bedrag tussen wat de 
wereldbank rapporteert en wat er in de survey van de EU te lezen staat. 
Volgende de nationale bank schommelen de transfers rond de 7 à 8 miljard 
oude Belgische franken per jaar, dus rond de 200 miljoen euro. Mogelijk in de 
conversie naar de Euro niet gebeurd voor de cijfers van België (en 
Luxemburg, dat ook verbazingwekkend hoog in de lijst staat) in de 
Wereldbank en IMF berichten. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen 
waarom het bedrag in het EU onderzoek zo laag is. 

Tabel .2 Transfers naar niet-EU landen en niet EU bevolking 

 Transfers 
(miljoen €, 2003) 

Niet EU 
vreemdelingen 

(* 1 000) 

Transfers/hoofd van 
de vreemdelingen-

bevolking 

België 45 283 159 
Duitsland 1 953 5 449 358 
Griekenland 140 715 196 
Spanje 2 818 953 2 957 
Frankrijk 1 503 2 058 727 
Italië 3 800 1 311 2 899 
Oostenrijk 405 605 669 
Nederland 2 000 483 4 141 
Portugal 370 163 2 270 
Finland 185 81 2 284 
VK 3 902 1 604 2 433 

EU 11 16 981 14 322 1 186 
    
Cyprus 23 33 698 
Estland 1 273 4 
Hongarije 8 104 74 
    
3 nieuwe lidstaten 32 577 55 

Bron: EU (ECFIN/235/04-EN 

Alle vreemdelingen zenden geld naar het land van herkomst, zowel Europese 
vreemdelingen als vreemdelingen van buiten de EU. In het hoger 
aangehaalde EU rapport wordt, op basis van nationale data, een opsplitsing 
gemaakt van de bedragen die naar de ontwikkelingslanden gestuurd worden 
(zie tabel hierboven) en de bedragen die naar elders gestuurd worden. Voor 
België gaat 85,8 percent van de migrantentransfers naar het Zuiden. 
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Tabel .3  

Land Aandeel  
Ontwikkelingslanden 

Land Aandeel  
Ontwikkelingslanden 

België 85,5 VK 53,5 
Duitsland 93,5 Cyprus 85,9 
Frankrijk 80,8 Estland 89,0 
Italië 71,1 Hongarije 35,1 
Nederland 70,0   

 

Bron: EU (ECFIN/235/04-EN 

Welke cijfers ook de juiste zijn, er kan gesteld worden dat de Belgische 
migrantengemeenschap tussen de 45 miljoen Euro en de 172 miljoen Euro 
naar het Zuiden stuurt1. Een deel van deze middelen gaat nar 
ontwikkelingsprojecten. De vraag die zich stelt is of de overheid een bijdrage 
kan leveren om het deel van de transfers dat aan ontwikkelingsprojecten 
besteed wordt zo optimaal mogelijk te laten renderen. 

2.2 Wat wordt er begrepen onder ontwikkeling? 

De vraag daarbij is, wat wordt er onder ontwikkeling begrepen. Recentelijk is 
“ontwikkeling” een soort toverwoord geworden in het migratiedebat. De 
logica erachter is eenvoudig (zie hoger) als mensen hun landen van herkomst 
verlaten omwille van een uitgebleven ontwikkeling, zullen verbeterde 
levensomstandigheden ervoor zorgen dat er minder international migratie is. 
De vraag kan gesteld worden of de logica erachter zo eenvoudig is. Wat de 
precieze link is tussen migratie en ontwikkeling, hoe de politiek en de praktijk 
zich daarin met elkaar verhouden en wat als productieve investeringen en 
wat als consumptie beschouwd kan worden, blijft voorwerp van heel wat 
discussie. Het is evenmin glashelder hoe migratie beïnvloed wordt door 
ontwikkeling en hoe migranten zelf een impact hebben op ontwikkeling. 
Doorheen heel de geschiedenis is migratie verbonden met ontwikkeling, zij 
het als het resultaat van onevenwichten, zij het al een kracht achter 
toegenomen ontwikkeling. De impact van migratie op ontwikkeling en vice 
versa evolueren doorheen de tijd en vormt al decennia onderwerp van 
discussie 

                                                 
1  De 45 miljoen is het cijfer dat in het EU rapport staat.  De 172 miljoen is 85,8% van de 200 

miljoen waar de nationale bank over spreekt. Daarbij wordt op twee hypothesen 
gesteund. Ten eerste dat de 200 miljoen het totaalbedrag van alle transfers is  en ten 
tweede dat het aandeel van de transfers die naar het Zuiden gaan uit de EU studie een 
aanvaardbare schatting vertegenwoordigt. 
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Om in staat te zijn om een debat te voeren over het verband tussen migratie 
en ontwikkeling moet eerst duidelijk zijn op welke wijze ontwikkeling 
begrepen wordt. Het is opvallen dat in het debat over de link tussen migratie 
en ontwikkeling, ontwikkeling in vele bronnen gebruikt wordt al een 
impliciet concept, waarbij verondersteld wordt dat iets evolueert van een lage 
status naar een hogere en dus betere. Dit is min of meer het 
ontwikkelingsconcept dat Walt W. Rostow bijna een halve eeuw geleden 
beschreef in “the stages of growth” (1964). Een duidelijke definitie van wat er 
onder ontwikkeling begrepen wordt is nochtans cruciaal voor een goed 
begrip van de relatie. Ontwikkelingstheorieën zijn sterk geëvolueerd sinds 
Rostow. Het is niet eenvoudig het concept “ontwikkeling” te 
operationaliseren, maar het is duidelijk dat ontwikkeling meer is dan alleen 
maar een economische ontwikkeling. Ook andere dan economische factoren 
bepalen wat ontwikkeling is. Zeker in verband met migratie is het belangrijk 
de economische factoren in evenwicht te brengen met andere, niet 
economische en soms moeilijk te meten factoren zoals het democratisch 
gehalte van een land, de politieke vrijhedenzeker, welvaart en welzijn, 
veiligheid, het leefmilieu, toekomstmogelijkheden etc. … . (Hammar et. al., 
1997). 

Dit beeld wordt duidelijker wanneer landen die in sterke mate steunen op de 
inkomsten die emigranten terug naar huis sturen. Van Marokko wordt 
bijvoorbeeld gezegd dat dankzij de migrantentransfers meer dan 1 miljoen 
mensen niet onder de absolute armoedegrens leven (Human Rights Watch, 
2002). Dergelijke berekeningen kunnen gedaan worden op basis van het 
model dat Adams en Page (2003) ontwikkelden. Zij hebben een dataset met 
gegevens over 74 landen geëxploreerd. Uit hun analyses concluderen de 
auteurs dat een gemiddelde toename van het aantal emigranten in de 
bevolking met 10%, de armoede (de mensen die leven van minder dan 1$ per 
dag) vermindert met 1,6%. Op een vergelijkbare manier leidt een toename 
10% in het aandeel van het BNP van een land, tot een vermindering van de 
armoede met 1,2%. (Adams and Page, 2003). 

Er kan nog geredetwist worden of het hier dan een productieve investering 
betreft, of niet meer is dan private consumptie. Als consumptie een investering 
in beter eten betekent, of opleidingsmogelijkheden voor de kinderen, of een 
betere en meer gezonde huisvesting, toegang tot de gezondheidszorg 
enzovoort, kan het op zijn minst beschouwd worden als een investering in een 
toekomstige generatie en dus een indirecte investering in een meer productieve 
maatschappij. 

Zelfs als de voordelen duidelijk zijn, is het belangrijk te weten wat de kost 
ervan is. Een belangrijke verandering in de internationale migratiestromen is 
de feminisering ervan. Ongeveer de helft van de migrantenbevolking zijn 
vrouwen, en het betreft niet steeds echtgenotes die hun partner volgen. 
Landen zoals de Filippijnen sturen grote aantallen vrouwelijke migranten 
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naar het buitenland. In heel wat landen van bestemming worden de rechten 
van migranten vaak met de voeten getreden. Dit kan leiden tot een situatie 
waar het land van herkomst voordeel haalt uit de situatie door ondermeer de 
toestroom van geldmiddelen vanuit het buitenland, door de migranten-
transfers (dit is af te lezen in de betalingsbalans). Ook de familie of het gezin 
van waaruit vertrokken wordt geniet van het economische voordeel van de 
situatie.  

Op het sociale vlak zijn de baten soms minder duidelijk. Kinderen worden 
opgevoed in de afwezigheid van hun moeder terwijl de moeder in het 
buitenland werkt, vaak uitgebuit en soms misbruikt wordt. Wanneer deze 
vrouwen slachtoffer worden van seksueel geweld verliezen ze bovendien 
vaak ook nog hun sociale status op het ogenblik van hun terugkeer. De 
economische baten worden vaak gerealiseerd tegen een erg hoge sociale kost. 
De vraag kan gesteld worden of dit beschouwd kan worden als een 
‘duurzame’ ontwikkeling. 
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HOOFSTUK 3/ 
HET PROBLEEM EN DOELSTELLING 

3.1 Het probleem 

De centrale onderzoeksvraag die  in dit rapport behandeld wordt is hoe kan de 
overheid op een constructieve wijze samenwerken met de migrantengemeenschappen 
om de gedeelde ontwikkelingsdoelstellingen te helpen realiseren. Meer concreet 
betekent dit dat we op zoek zijn gegaan naar een model van samenwerking 
om enerzijds tegemoet te komen aan de zwakten die er kunnen vastgesteld 
worden bij de migrantenassociaties die zich als actor  begeven op het terrein 
van de ontwikkelingssamenwerking. Dezen situeren zich gewoonlijk op 
organisatorisch gebied. Deze organisaties die meestal op vrijwilligers draaien, 
ontberen middelen; zij hebben vaak financiële problemen, logistieke en 
organisatorische problemen, een gebrek aan informatie en vorming, een 
gebrek aan tijd en gebrek aan samenwerking. Zij worden niet formeel erkend 
als actor in de ontwikkelingssamenwerking. Toch blijk uit een rondvraag dat 
het de federaties menens is met hun taak in de ontwikkelingssamenwerking. 
Het Afrikaans Platform bijvoorbeeld, neemt dit thema op in zijn vijfjarenplan. 
Twee andere federaties, de FMDO en de Unie der Turkse Islamitische 
Culturele Verenigingen, roepen organen in het leven die speciaal gericht zijn 
op de ontwikkelingssamenwerking met hun landen van herkomst. (zie 
Meireman, 2003).  

3.2 De doelstellingen 

Uit het voorgaande blijkt reeds dat het belang deze migrantentransfers voor 
de economie van de zendende staten op zijn minst ambigu is: de 
afhankelijkheid van transfers wordt zelfversterkend, de continuïteit van deze 
geldstoom is onzeker, de ontwikkeling kan verstoord worden door 
toenemende inkomensverschillen en de transfers kunnen eventueel zelfs 
leiden tot inflatie. Hoewel de impact ervan niet altijd even duidelijk is, blijkt 
onder andere uit ervaringen in het buitenland dat een input vanuit de  
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migrantengemeenschap ook een positieve bijdrage kan leveren voor de locale 
ontwikkeling in de streken van herkomst. Dit gegeven willen we in dit 
onderzoek als uitgangspunt nemen. Er worden initiatieven genomen. Ook 
vanuit België vertrekt een miljoenenstroom naar de regio’s van herkomst. Hoe 
kunnen deze gesteund worden zodat de migranten en migrantenassociaties 
partners kunnen worden in het ontwikkelingsbeleid? Wat kan er geleerd 
worden uit een aantal buitenlandse ervaringen?  

Binnen het hierboven beschreven kader heeft dit project volgende doel-
stellingen. 
- Inventariseren van in de literatuur terug te vinden ‘best practices’ m.b.t. de 

rol die migranten en migrantenassociaties kunnen spelen bij 
ontwikkelingsinitiatieven. 

- Een kwalitatieve analyse via interviews met alle betrokken actoren. Hierbij 
worden zowel de noden als de mogelijkheden in kaart gebracht. 

- Selectie van een aantal best practices op basis van de panelgesprekken en 
op basis van de literatuurstudie en een verdere analyse daarvan (inclusief 
veldbezoek). 

- Vertaling van de bevindingen in een model tot samenwerking, dat een 
basis kan vormen voor de uitbouw van een relatie met de 
migrantenassociaties. 

3.3 Methodologie 

De impact van transfers op de locale ontwikkeling in het thuisland is eerder 
ambigu. Deze thematiek wordt vanuit verschilleden disciplines benaderd 
(antropologie, sociale geografie, economie, sociologie, …). In een 
vergelijkende literatuurstudie worden vanuit verschillende disciplines de 
belangrijkste bevindingen gehaald. Het onderzoek blijft wel voornamelijk een 
sociologisch onderzoek. 

Deze studie kon voortbouwen op een onderzoek dat naging wat het 
ontwikkelingspotentieel van de migrantenassociaties in België was 
(Meireman, 2003). Dat onderzoek diende als basis. De kennis van de 
problematiek werd verder aangevuld met informatie uit literatuurstudie 
(desk research) en een verdere bevraging bij de sleutelactoren. Zowel in de 
politieke wereld, de administratie, bij internationale organisaties, in de 
academische wereld en op het veld werden mensen bevraagd. 

Aan de hand van het in de voorgaande analyse verzamelde materiaal werden 
een aantal cases uitgekozen voor nader onderzoek. De problematiek is verder 
uitgediept in twee migrantenzendende landen, met name Marokko, en 
Bangladesh, twee landen waar de migrantentransfers een belangrijke rol 
spelen. De inzichten met betrekking tot Bangladesh zijn mee opgenomen in 
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dit rapport. Het missieverslag wordt gepubliceerd in een afzonderlijk rapport 
(De Bruyn, te verschijnen). De in Marokko gekozen case wordt verder 
uitgewerkt in hoofdstuk 5. 

Op basis de best parctice-analyse werd beslist een beste praktijkvoorbeeld in 
Marokkaan, de vzw Migration et Développement, verder uit te werken. 
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HOOFDSTUK 4/ 
MIGRANTEN EN ONTWIKKELING 

Er kunnen mooie modellen uitgetekend worden om de migrantenassociaties 
op een constructieve wijze te betrekken bij het ontwikkelingsbeleid. Voor dit 
gebeurt, is het echter nuttig even de ruimere omgeving in kaart te brengen en 
te kijken welke actoren er allemaal bij dit proces betrokken zijn, welke  
hindernissen er kunnen opdoemen, wat de omgeving is waarbinnen de 
projecten kunnen / moeten gerealiseerd worden. Dit hoofdstuk sluit af met 
enkele lessen die geleerd kunnen worden uit een aanvankelijk mis gelopen 
project dat gestart werd door een Senegalese migrantenassociatie. 

4.1 Migranten en de ontwikkeling van hun thuisland 

Migranten kunnen op allerhande manieren bijdragen tot de ontwikkeling van 
hun herkomstland. Dit kan op een individuele wijze gebeuren – een som geld 
meenemen voor de familie op vakantie naar het oorsprongland -, maar kan 
ook collectief verlopen. Het is hier dat migrantenverenigingen zich begeven 
op een terrein dat tot hiertoe het terrein was van ontwikkelings-NGO’s. De 
ontwikkelingssamenwerking wordt in de meeste landen tot nu toe als een 
exclusiviteit van de niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) beschouwd. 
In sommige gevallen baseren deze NGO’s in het Noorden zich wel op een 
samenwerking met organisaties in het Zuiden, maar van een samenwerking 
met migrantenverenigingen is er zelden sprake. Toch kunnen deze 
organisaties wel degelijk een rol spelen in de ontwikkelingssamenwerking. Zij 
kunnen projecten opstarten en begeleiden in hun thuisland.  

Een nieuwe vorm van ontwikkeling is mogelijk, via initiatieven van 
migrantenverenigingen. De praktijk wijst uit dat migranten in de 
geïndustrialiseerde wereld zich steeds sterker bewust worden van de rol die 
zij kunnen spelen in de sociaal-economische ontwikkeling van hun 
herkomstregio’s. Migranten en hun verenigingen staan in contact met de 
gemeenschap in hun land van oorsprong en bezitten als dusdanig een 
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gedetailleerde kennis over de noden en talenten van de mensen in hun land 
van herkomst. Ze kennen de gevoeligheden en de remmingen. Zij kunnen 
bijdragen aan de opbouw van een solide en constructief partnerschap tussen  
de immigratielanden en de herkomstregio’s.  

Een wisselwerking tussen NGO’s en zelforganisaties kan een belangrijke 
meerwaarde geven. De immigranten hebben terreinkennis en contacten waar 
ontwikkelingsorganisaties alleen maar van kunnen dromen en de 
immigranten kunnen de kennis van de ontwikkelingsorganisaties zeer goed 
gebruiken. Bevraging van de migrantenassociaties leert dat zij in belangrijke 
mate nood hebben aan organisatorische ondersteuning (Meireman, 2003). 
Kennis van het terrein leert dan weer dat de gebieden in het Zuiden nood 
hebben aan financiële, materiële, logistieke, … ondersteuning. De bijdragen 
die de migrantenassociaties of zelf individuele migranten die middelen 
overmaken, kunnen voor het verwezenlijken van ontwikkelingsdoelstellingen 
belangrijk zijn.  

4.1 De actoren 

Er zijn verschillende actoren actief op het gebied van de ontwikkelingshulp. 
Er is de overheid, die instaat voor de regelgeving, die op het (politieke) terrein 
aanwezig is en die middelen vrijmaakt. Er zijn de NGO’s die hun eigen 
programma’s hebben die naast en samen met die van de overheid bestaan. Er 
is het eigenlijke doelpubliek in het Zuiden, dat allerhande noden en 
tekortkomingen ervaart. Er is de overheid in het Zuiden, die het kader 
uittekent waarbinnen acties vanuit het Noorden kunnen ondernomen 
worden. Er zijn de lager overheden, die vaak, ver van het centrum, als eerste 
geconfronteerd worden met de noden en de achterstelling van de locale 
bevolking. Er zijn soms locale organisaties in het Zuiden, die ook nood 
hebben aan middelen (om hun programma’s te verwezenlijken en om te 
overleven) en aan organisatorische ondersteuning. En er zijn de emigranten, 
die in het buitenland verblijven, en die elk afzonderlijk bescheiden tot grotere 
bedragen overmaken, die allemaal samen de miljardenstroom naar het 
Zuiden vormen die de laatste tijd zoveel aandacht krijgt.  

De hulp die zij naar de herkomstregio’s sturen, kan een katalysator voor de 
economische ontwikkeling van een streek zijn. Toch blijven de migranten 
voornamelijk een toevallige actor in het hele gebeuren. Een formele rol 
innemen in het proces, blijkt bijzonder moeilijk. Ook al proberen migranten 
en migrantenorganisaties de facto hun bijdrage te leveren aan een 
ontwikkeling van de regio van herkomst, de jure is dat niet steeds even 
eenvoudig. Binnen de ontwikkelingssamenwerking is er op het eerste zicht 
geen plaats weggelegd voor de migrantenverenigingen als actor. Voor de 
directe bilaterale en multilaterale ontwikkelingssamenwerking komen ze 
sowieso niet in aanmerking en op enkele uitzonderingen na beantwoorden ze 
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niet aan de criteria van een NGO.2 Vooral het criterium dat bepaalt dat een 
meerderheid van de bestuursleden Belg moet zijn, is voor migrantenorgani-
saties niet altijd even gemakkelijk te verwezenlijken. De ontwikkelings-
samenwerking als belangrijkste maatschappelijke doelstelling hebben, is voor 
hen evenmin evident. Om in aanmerking te komen voor de enige vorm van 
subsidies moeten migrantenverenigingen zich immers in hoofdzaak richten 
tot de situatie in België. Impliciet kunnen ze wel begrepen worden onder wat 
artikel 11 van dezelfde wet ‘andere partners’ noemt, waaronder o.a. 
verenigingen die geen NGO zijn, resulteren. 

4.2 De omgeving 

4.2.1 De politiek-institutionele omgeving 

Hoewel de arena waarbinnen de migrantentransfers plaats hebben, bij uitstek 
internationaal is, wordt de omgeving in sterke mate bepaald door de 
wetgeving en het institutionele kader van zowel de landen van herkomst als 
de landen van bestemming. Om te beginnen is er het wettelijke kader in de 
landen van verblijf. Zoals onder het vorige punt aangehaald, is het voor 
migrantenassociaties in België geen evidentie om als formele partner erkend 
te worden, dit ondanks de kwaliteiten die ze vaak te bieden hebben. Er zijn 
wettelijke barrières. Ook in de landen van herkomst moet met het wettelijk 
institutioneel kader rekening gehouden worden. Het is bijvoorbeeld niet altijd 
mogelijk een associatie op te richten. En zelfs als dit mogelijk is, kunnen niet 
steeds alle gewenste thema’s behandeld worden. Zo kan het wel mogelijk zijn 
een vereniging op te richten die zich tot doel stelt infrastructuurwerken te 
realiseren, voor water te zorgen, voor scholing te zorgen enzovoort, maar 
wordt het verboden of om de verbetering van de positie van de vrouw op de 
agenda te zetten. Het eerste type activiteiten worden beschouwd als 
ontwikkelingsactiviteiten, de verbetering van de positie van de vrouw als een 
politieke activiteit.  

4.2.2 De sociaal-economische omgeving 

Naast de politieke omgeving speelt ook de socio-economische context een 
belangrijke rol. Om op solidariteitsnetwerken te kunnen bouwen, moet er een 
voldoende hecht sociaal weefsel bestaan. Dit is noodzakelijk om collectieve 
projecten te kunnen realiseren. Van de individuele migranten en van de 
gemeenschappen in de geïndustrialiseerde landen wordt een sterk altruïstisch 
gedrag verwacht. Er wordt verwacht dat zij hun spaargelden investeren in 

                                                 
2  Zie hiervoor de Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale 

samenwerking, Staatsblad 1 juli 1999, p.24838 (zie bijlage 1). 
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projecten die de hele gemeenschap ten goede komen. Voorwaarden hiertoe 
zijn een minimaal vertrouwen in de toekomst en dus een minimale politieke 
en sociale rust.  

In het transfergedrag van de migranten speelt niet alleen de economische 
conjunctuur in de landen van herkomst een rol, maar ook deze in het land van 
verblijf. Serdar Sayan (2003) stelt vast dat in landen die sterk afhankelijk zijn 
van migrantentransfers, economische schommelingen in het gastland zich 
laten voelen in de regio’s van herkomst en vice versa. In de studie van Sayan 
wordt de situatie van de Turkse migranten in Duitsland bestudeerd. Deze 
volgen de situatie in Turkije op de voet en laten hun transfergedrag daarvan 
afhangen. Ook de evolutie in Duitsland speelt een rol. Als de Duitse economie 
groeit, impliceert dit niet dat er meer transfers naar Turkije gestuurd worden. 
In tegendeel. Het is op dat ogenblik voor de Turkse gemeenschap 
interessanter om hun spaargeld in Duitsland te houden. 

In hoeverre een maatschappij stabiel ontwikkelt, hangt vanzelfsprekend af 
van zowel de politieke als de economische omgeving. En van deze mate van 
ontwikkeling hangt dan weer af welke kanalen je kunt gebruiken voor je 
transfers. Geld sturen naar een stabiel land als Marokko, is eenvoudig. Het is 
mogelijk een bankrekening te openen en alle overdrachten naar familieleden 
worden eenvoudigweg gestuurd via het formele financiële systeem. In landen 
als Kongo of bijvoorbeeld Somalië wordt dit een stuk moeilijker, wegens het 
ontbreken van een stabiele omgeving en de daarop gebouwde instituties. Als 
je als Somali geld wil overmaken naar familieleden in Somalië zijn er weinig 
andere mogelijkheden dan gebruik te maken van het Hawala systeem. Dat is 
de reden waarom recentelijk UNDP in de bres sprong voor het behoud van 
dergelijke systemen, die zwaar onder vuur liggen na de gebeurtenis van 11 
september, in landen waar er geen alternatieven zijn. In sommige gebieden 
zijn alleen maar parallelle bancaire systemen of transferorganisaties zoals 
Western Union of Moneygram aanwezig. In het geval er dergelijke organisaties 
min of meer een monopoliepositie innemen, worden er soms erg hoge 
commissielonen gevraagd op de transfers.  Dit fenomeen komt voldoende 
vaak voor om organisaties als de International Organisation for Migration 
(IOM), de Wereldbank en het Internationale Arbeidsbureau (ILO) te laten 
ijveren voor lagere tarieven en voor de ontwikkeling van een regelgeving 
hieromtrent. 

4.3 Enkele “do’s” en “don’ts” 

Niet alle door migranten opgezette projecten slagen. Dat blijkt uit het 
volgende voorbeeld. Een migrantenvereniging in Frankrijk kocht met het 
gespaarde geld van haar leden twee kano’s voor hun herkomstregio. De 
dorpelingen hadden deze broodnodig. Door gebrek aan supervisie en 
onderhoud geraakten de kano’s in onbruik. Eerder dan de dorpelingen te 
helpen, had dit project de kloof tussen hen en de emigranten benadrukt en de 
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indruk gewekt dat de dorpsbewoners niet in staat zijn om voor zichzelf in te 
staan. Daarna besloot de migrantenorganisatie het over een andere boeg te 
gooien en een coöperatieve op te starten in het land van herkomst, in 
samenwerking met de dorpsbewoners. 

Een belangrijke factor waarmee rekening moet worden gehouden, is de graad 
van steun en goedkeuring van de betrokken dorpsbewoners. Zonder deze is 
een project gedoemd om te mislukken, zoals blijkt uit het voorbeeld met de 
kano’s. De migrantenorganisatie in Frankrijk nam de beslissing van dat 
project volledig zelf. De bevolking van de thuisregio werd niet geconsulteerd. 
Alles werd boven hun hoofd beslist. Het project was geen succes. De 
migrantenorganisatie leerde uit haar fouten door bij het volgende project, de 
coöperatieve winkel, de dorpsbewoners te betrekken. Zowel bij de beslissing 
als bij de opbouw ervan konden deze mensen hun zeg doen. 

Catherine Quiminal onderscheidt zeven belangrijke stappen die verenigingen 
van migranten idealiter nemen om projecten te steunen. 
1. De organisatie moet een inventaris maken van de mogelijke projecten en 

het beste selecteren. 
2. De organisatie dient de mogelijkheid te voorzien dat zij die voor het 

project zullen instaan (de projectmanagers), dit voltijds en betaald kunnen 
doen. 

3. De organisatie moet ervoor zorgen dat de projectmanagers in contact 
komen met experts om de slaagkans van het project te verhogen. 

4. De organisatie moet helpen te verzekeren dat de leden van de organisaties 
vorming krijgen om de nodige vaardigheden – management, 
boekhouding, ... -op te doen. 

5. Er moet projectgerelateerde training voorzien worden. 
6. De organisatie moet contacten leggen met lokale en nationale autoriteiten. 
7. De organisatie dient het project te benaderen als een deel van een proces. 

Het project is geen doel op zich. 
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HOOFDSTUK 5/ 
EEN BESTE PRAKTIJKVOORBEELD: 
MIGRATION ET DÉVELOPPEMENT 

1. Marokko 

Voor Marokko was emigratie naar Europa een manier om de economische en 
demografische druk in het land te verzachten. Vele Marokkaanse gezinnen 
hebben familieleden in het buitenland die transfers terugsturen naar 
Marokko. De Marokkaanse economie is in sterke mate afhankelijk van de 
migrantentransfers. De migratiebeperkingen in de geïndustrialiseerde wereld 
laten niet toe dat jongere generaties hetzelfde pad volgen als de voorgaande 
en brengen het bestaande systeem in gevaar. Leichtman ziet in de verhouding 
van Marokko ten opzichte van de migrantentransfers drie fasen. Eerst was er 
een sterke hoop Marokko te kunnen ontwikkelen door de investeringen van 
o.a. de migrantenpopulatie, vervolgens was er het inzicht dat positieve 
resultaten uitbleven en nu wordt er gezocht naar oplossingen via de vrije 
handelsovereenkomsten met Europa (Leichtman, 2002). 

Eind 2003 bedroegen de transfers die Marokko mocht ontvangen 34,06 
Miljard Dh (1USD = +/- 9Dh), wat een groei met 7,4% betekende, aldus Arabic 
News (2/6/2004). Vergeleken met de periode 1998-2002, is het overgemaakte 
bedrag toegenomen met 31,2%. Net als voor de andere Noord-Afrikaanse 
landen zijn de migrantentransfers een belangrijke bron van buitenlandse 
inkomsten en onmisbaar om de betalingsbalans in evenwicht te houden. De 
transfers naar Marokko vertegenwoordigden in de periode 1990-1995  8% van 
het BNP, wat overeenkwam met 99% van de schuldendienst. De transfers zijn 
voor Marokko de tweede belangrijkste bron van deviezen. Net zoals voor vele 
andere ontwikkelingslanden is het bedrag dat Marokkanen in het buitenland 
naar huis sturen hoger dan de officiële ontwikkelingshulp (ODA) en de 
directe buitenlandse investeringen (FDI). 

De landen in Noord Afrikaanse en het Midden-Oosten zijn belangrijke 
ontvangers van migrantentransfers. In 2002 ontving de hele regio 14 miljard  
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dollar, waarvan 3,3 miljard naar Marokko ging. Door de omvang van de 
transferbedragen zijn deze economieën in sterke mate beïnvloed door de 
economische en niet-economische veranderingen in de landen van waaruit de 
geldstromen opgestuurd worden. De situatie van landen zoals Marokko, die 
hun inwoners voornamelijk nar Europa sturen, is stabieler dan de situatie van 
de landen waarvan de emigranten naar de Golfregio trekken. De transfers van 
de migranten in Europa zijn stabieler en worden enkel beïnvloed door 
cyclische veranderingen in de economische activiteit. De transfers van de 
migranten in de olierijke Arabische gebieden lijden meer onder de volatiliteit 
van een regio die afhankelijk is van de schommelingen op de oliemarkt 
(Glytsos, 1998). 

Marokkaanse analisten verwachten dat, gezien de toestand van de 
economie in Europa (waar 1 miljoen Marokkanen leven), de transfers zullen 
afnemen. Door een verdere integratie in de Europese maatschappij nemen 
ook de banden met de regio van herkomst af en mutatis mutandis ook de 
geneigdheid geld over te maken. 

De meeste Marokkaanse migranten hebben een rurale achtergrond, wat 
impliceert dat vooral de eerste generatie zo goed als geen ervaringen had met 
banken, en dus weinig affiniteit heeft met financiële instellingen. De 
landelijke gemeenschap organiseert zichzelf, zodat schulden geregeld 
worden. Dit wordt gereflecteerd in hun houding tegenover banken. Het 
gebruik daarvan wordt voornamelijk beperkt tot de eerste fase: de bank als 
loket. In 90% van de gevallen wordt een bank gebruikt voor klassieke 
bankverrichtingen en voor de transfers. Over het algemeen hebben de banken 
problemen om zich aan te passen aan de veranderende maatschappelijke 
realiteit en de verwachtingen van de Marokkaanse diaspora 
(Bekouchi,2003,238). 

Manuel Orosco (2003) verwijst naar een niet gepubliceerde paper van Natacha 
Iskander over de Marokkaanse situatie.  Volgens analisten zou het kanaal dat 
voor minstens 60% van de gevallen gebruikt wordt voor de transfers, de 
Groupe Banques Populaire de Maroc (BP) zijn. BP is een bank waarvan de 
overheid de belangrijkste aandeelhouder is en die agentschappen heeft in 
verschillende Europese landen. Sinds 1969 heeft BP methoden en diensten 
ontwikkeld gericht op de noden van de Marokkaanse diaspora en 
arbeidsmigranten. Marokkanen in Europa kunnen in een lokaal filiaal een 
lopende rekening openen voor henzelf en voor de familieleden in Marokko. 
De emigranten kunnen geld op de rekening storten dat door beide partijen 
kan opgenomen worden zonder extra kosten. Drie vierden van alle 
internationale migrantenoverdrachten, verhandeld door BP, worden op zulk 
een rekening gezet. Daarnaast kunnen migranten overdrachten maken tegen 
zeer lage kosten naar een lokaal filiaal in Marokko, ofwel via Moneygram (een 
transferorganisatie) naar een filiaal in Europa of Marokko, afgezien van de 
commissie van Moneygram zonder enige kosten. De bank levert ook gesub-
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sidieerd krediet voor aankopen van onroerend goed of ondernemersgerichte 
activiteiten in Marokko. Ze heeft een stichting in het leven geroepen om in te 
gaan op noden bij de migrantenpopulatie met betrekking tot onderwijs en 
cultuur. (Iskander in Orozco 2002). 

Een ander stichting die zich buigt over de migrantenpopulatie is de Stichting 
Hassan  II, voluit de Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’étranger. 
De stichting organiseert activiteiten zoals beurzen tijdens de zomermaanden, 
de maanden dat de migranten terug naar de regio van herkomst keren, om ze 
er toe aan te zetten te investeren in het moederland. Eén van de realisaties van 
de stichting is de publicatie van 18, korte tweetalige (Frans – Arabisch) gidsen 
die de migrantenbevolking die willen investeren in het thuisland moeten 
assisteren bij hun eerste stappen in het ondernemerschap. De sectoren die aan 
bod komen worden opgesomd in onderstaande tabel. 

Tabel .4 lijst van sectoren in de collectie “Guide de l’investissement marocain résidant à 
l’étranger » uitgegeven door de stichting Hassan II 

lijst met sectoren 

1. Le secteur de l’agricole 
2. Le secteur de l’élevage 
3. Le secteur de l’agroalimentaire 
4. Le secteur de l’industrie 
5. Le secteur du tourisme 
6. Le secteur de l’immobilier 
7. Le secteur de  commerce intérieur 
8. Le secteur de l’import-export 
9. Le secteur du transport 
10. Le secteur de la pêche et de l’aquaculture 
11. Le secteur de l’énergie te les mines 
12. Le secteur de bâtiment et travaux publics 
13. Le secteur de l’éducation en de la formation 
14. Le secteur de la communication et de l’audiovisuel 
15. Le secteur médical et paramédical 
16. Le secteur de la culture et des loisirs 
17. Le secteur des services 
18. Bourse et marché financier 

Ook vanuit de civiele maatschappij zijn er initiatieven die zich richten op de 
spaargelden van de migranten, met het oog op het realiseren van 
ontwikkelingsdoelstellingen. Een goed ontwikkelde organisatie, die contacten 
heeft met de stichting Hassan II, met verschillende ministeries in Rabat en met 
de lokale overheden is Migration et Développement, dat uitgebreid aan bod 
komt in het volgende punt. 
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2. Migration et développement 

De vzw Migration & Développement (http://www.migdev.org) is zowat het 
meest gekende voorbeeld van een Franse migrantenfederatie die de 
ontwikkeling in de landen van herkomst als hoofddoel stelt. Bij haar werking 
worden 20 migrantenorganisaties betrokken. Ongeveer 900 immigranten en 
250 permanente leden participeren aan de projecten van deze organisatie. 

2.1 Historiek 

Migration & Développement werd in 1986 in Marseille opgericht, als reactie 
op de sluiting van een aluminiumfabriek, die verschillende migranten 
tewerkstelde. Bij velen van hen wakkerde dit faillissement de wens aan om 
terug te keren naar hun herkomstland. In deze context ontstond de 
organisatie Migration & Développement, met als hoofdbekommernis de 
vrijwillige terugkeer van migranten. Via haar eerste terugkeerproject vonden 
een vijftigtal migranten de weg terug naar Algerije, Marokko en Tunesië. 
Later begon Migration & Développement minder de nadruk te leggen op 
terugkeer en meer op de ontwikkeling van het thuisland, zonder dat dit 
noodzakelijkerwijs gepaard ging met de terugkeer van migranten.  

2.2 Doelstellingen 

De doelstelling die Migration & Développement wil bereiken via de 
hierboven opgesomde projecten is zevenvoudig: 
- de ontwikkeling van de meest kwetsbare rurale gebieden bevorderen door 

migranten te mobiliseren in een ontwikkelingsdynamiek; 
- plattelandsvlucht tegengaan.; 
- het maatschappelijk middenveld versterken; 
- de ontwikkelingsactoren vormen; 
- de levenscondities verbeteren door basisinfrastructuur te voorzien; 
- migranten stimuleren tot een sterkere betrokkenheid bij hun thuisbasis; 
- de ervaring die men opdoet met projecten in Marokko evalueren en de 

positieve punten toepassen in andere emigratielanden. 

2.3 Criteria 

Enkel die projecten die voldoen aan vier vooropgestelde criteria komen in 
aanmerking voor steun vanwege Migration & Développement.  
- Ten eerste moet het project uitgaan van een bepaalde vraag en dient deze 

uitgedrukt te worden door ofwel de dorpsbewoners, ofwel de migranten, 
afkomstig uit dat bepaald dorp.  

- Ten tweede moet er een zekere organisationele capaciteit in het dorp 
aanwezig zijn. Dit komt neer op de noodzakelijke aanwezigheid van een 
democratische dorpsvereniging waarin alle inwoners en migranten 
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vertegenwoordigd zijn. Het project moet door de hele bevolking gedragen 
worden. Indien de organisatie nog niet bestaat bij aanvang van het project, 
dient ze te worden opgericht. Deze organisatie, de association villageoise, 
ontpopt zich telkens opnieuw als een belangrijk ontwikkelingsinstrument. 
Zij staat in voor het beleid en de opvolging van het project.  

- Ten derde is er de noodzaak van een toekomstperspectief gericht op 
autofinanciering.  

- En ten slotte moeten de betrokken organisaties en de gemeente tot 
samenwerking bereid zijn. 

Indien aan deze vier voorwaarden voldaan is, kan een project starten. Het 
volgt hierbij een bepaalde procedure. In een eerste stap bevestigt een dorp een 
bepaalde vraag of nood schriftelijk aan Migration & Développement. Er 
wordt nagegaan of er een dorpsvereniging bestaat en indien niet, wordt er 
een opgericht. Vervolgens wordt er een technische studie doorgevoerd, 
gevolgd door een economisch en sociaal onderzoek naar de levensvatbaar-
heid van het project. In een volgende etappe worden een aanbesteding en een 
kostenraming gemaakt. Als dat achter de rug is, worden de overeenkomsten 
tussen Migration & Développement en de verschillende partners opgemaakt 
en ondertekend en wordt een draaiboek opgesteld.  

Bij de opvolging van de projecten – na elke budgettaire bijdrage volgt een 
verslag en op het einde van het project een finale en een boekhoudkundige 
evaluatie - heeft elke actor een bepaalde taak.  

- De dorpsvereniging en de plattelandsgemeenschap staan in voor enerzijds 
de dagelijkse controle van de uitvoering van de werken en anderzijds 
het aanwijzen van ervaren moeilijkheden aan de landelijke vertegen-
woordiger van Migration & Développement. De dorpsbevolking staat 
ook in voor (op zijn minst) een deel van de financiering. De bijdragen 
kunnen de vorm aannemen van een financiële overdracht, van de 
familie zelf of van de in de stedelijke centra of het buitenland werkende 
dorpsgenoten. Van minder bemiddelde personen wordt verwacht dat 
zij hun bijdrage verlenen in de vorm van arbeidsprestaties voor het 
project.  

- Migration & Développement heeft op haar beurt als taak de resultaten op 
te volgen op basis van vooraf bepaalde indicatoren. Migration & 
Développement staat in Frankrijk in voor de financiële opvolging, de 
coördinatie met andere projecten en de relaties met Europese donoren. 
Deze situeren zich én op het Europese vlak – de Europese Unie – én op 
het nationale vlak -  o.a. het Franse ministerie van buitenlandse zaken 
en het Marokkaanse nationale ministerie van onderwijs – én op het 
regionale niveau – o.a. de regionale raad van de provincie Alpes Côte 
d’Azur. Naast deze publieke fondsen krijgt Migration & 
Développement ook financiële steun van private instanties, waaronder 
migrantenorganisaties. 
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Bron: ·Documentatie Migration et Développement 

Figuur .5 Dynamiek van het proces dat de migranten als actor bij 
(ontwikkelings)projecten. 

2.4 Domeinen waarop Migration et Développement actief is. 

Om haar doelstellingen te realiseren is Migration et Développement actief op 
vier domeinen: (1)infrastructuur, (2) coördinatie/sensibilisering, (3) vorming 
en scholing en (4) economische activiteiten. 

o Infrastructuur 

- Elektriciteit: Met dit thema startte Migration et Développement op het 
einde van de jaren tachtig met projecten in de herkomstlanden, met als 
doel enkele Marokkaanse dorpen te voorzien van elektriciteit. Sinds het 
begin van haar activiteiten heeft Migration et Développement 
bijgedragen tot het elektrificeren van 120 dorpen in Zuid Marokko, waar 
telkens tussen de 30 en 200 gezinnen wonen. Zij beschikken tussen de 
vier en zes uur per dag over elektriciteit. De bijdragen van de 
dorpsbewoners voor dit type projecten kan meer dan 50% bedragen. De 
association villageoise is de enige gesprekspartner die de werkkrachten 
mobiliseert, het elektriciteitssysteem beheert, de solidariteit in het dorp 
bewaakt, zodat alle gezinnen in het project betrokken worden en die 
zorgt voor een deel van het budget, met name voor het aandeel van de 
migranten die uit het dorp afkomstig zijn. 

- Water : Sinds enkele jaren is Migration et Développement ook betrokken 
bij waterprojecten in landelijke gebieden. Door de droogte (het regen 
gemiddeld minder dan 200 mm per jaar in de Anti-Atlas) zijn de 
activiteiten voornamelijk geconcentreerd rond punten waar water 
aanwezig is. Migration et Développement steunt o.a. irrigatieprojecten 
en projecten die het mogelijk maken drinkbaar water dichter bij de 
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mensen te brengen Er worden stuwen gebouwd, waterbekkens inge-
richt en ondergrondse reservoirs gerealiseerd. De meerderheid van de 
bevolking in zuidelijk Marokko heeft een economische activiteit die met 
de landbouw gelieerd is, met groenteteelt en met veeteelt. Voor al die 
activiteiten is water noodzakelijk en zij leiden allemaal onder de 
droogte.  

 
- Wegen:  Vele dorpen zijn nog niet ontsloten. Door het aanleggen, in 

samenwerking met de overheid, van (land)wegen worden wordt het 
transport vergemakkelijkt wat commerciële betrekkingen tussen de stad 
en het platteland mogelijk maakt. 

 
- Scholen : Migration et Développement heeft de laatste jaren in de 

landelijke gebieden ook een netwerk van niet formele scholen 
gerealiseerd. om het analfabetisme tegen te gaan, een opleiding voor 
iedereen te verzekeren en bij te dragen tot de ontwikkeling van de 
dorpen en de vorming van hun bewoners. In het kader hiervan 
verzamelt ze schoolmateriaal en stuurt die op naar de herkomstlanden, 
steunt ze de bouw van bibliotheken, geeft ze vorming – zowel in het 
herkomst- als het gastland – over het thema migratie, de oorzaken en de 
gevolgen ervan, .... De niet formele scholen worden opgericht in dorpen 
waar geen formeel onderwijs is. Deze scholen richten zich in belangrijke 
mate op vrouwen. Een achterliggende bedoeling is de scholen te laten 
erkennen en op te nemen in het formele circuit. Indien dit gebeurt 
komen er opnieuw middelen vrij om elders een project op te zetten. 

- Vrouwenhuizen: De economische moeilijkheden in de regio Taroudannt, 
waar Migration et Développement actief is, treft vooral de vrouwen. In 
het landelijke Marokko zijn het vooral de vrouwen die arbeid 
verrichten. Zij zijn actief in de landbouw, zijn verantwoordelijk voor het 
huishouden voor het halen van water en van hout. Het is niet 
uitzonderlijk dat de vrouwen 16 à 17 uur per dag werken. Het zijn 
vooral de meisjes die hierdoor getroffen worden. Sommige economische 
activiteiten zijn uitsluitend voor de vrouwen voorbehouden, zoals de 
productie van argaanolie, de l'huile d'argane, een regionaal product . Dit 
levert een extra inkomen op voor de vrouwen en geeft hen een grotere 
zelfstandigheid. 
Ook de bouw van washuizen, Hamams maakt deel uit van de politiek de 
levenssituatie van de vrouwen op het platteland te verbeteren. Een 
Hammam in het dorp betekent dat het niet meer nodig is om naar veraf 
gelegen badhuizen te gaan. Voor de vrouwen betekent dit tijdswinst, 
het  verhoogt de veiligheid omdat er geen lange weg meer moet 
afgelegd worden en het stelt de vrouwen in staat een beter sociaal 
netwerk uit te bouwen. 



38 

- Gezondheid: Hierbij streeft Migration & Développement naar een betere 
toegang tot de gezondheidszorg. Sinds 1986 werk de organisatie 
daarvoor samen met het ministerie voor volksgezondheid. Haar 
activiteiten bestaan o.a. het sensibiliseren en informeren met betrekking 
tot de gezondheid,  uit het verzamelen en verzenden van medicijnen en 
ander medisch materiaal, het bouwen en uitrusten van dispensaria, het 
opvangen van allochtone stagairs in Frankrijk, het uitrusten en ter 
beschikking stellen van ziekenwagens en een rijdend tandartsenkabinet. 
Ook andere infrastructuurwerken dragen bij tot een verbetering van de 
gezondheidssituatie. Door het aanleggen van wegen (zie hoger) kunnen 
de ambulances sneller en gemakkelijker bij de dorpen geraken. 
Hierdoor kan er sneller gehandeld worden indien er iets misloopt. Dit 
kan een invloed hebben op o.a. de perinatale sterfte. 

o Coördinatie/sensibiliseren 

- Migranten: Emigratie is een historische traditie in het Zuiden van 
Marokko. De mannen verlaten het platteland en trekken naar de 
steden, Agadir, Casblanca of Rabat. Daarnaast zijn er ook heel wat 
migranten naar Europa getrokken. Gezien de aard en de 
ontstaansgeschiedenis van Migration et Développement blijven de 
migranten een belangrijke rol spelen. De organisatie structureert en 
bevordert de contacten tussen de migrantenbevolking en de dorpen 
van herkomst in Marokko. Daartoe begeleidt ze meer dan 20 Franse 
migrantenassociaties die direct betrokken zijn met activiteiten in hun 
regio van herkomst. Ongeveer 900 migranten nemen deel aan projecten 
die deze associaties hebben opgestart in het Zuiden. De organisatie  
meent vast te kunnen stellen dat de verhoging van de 
migrantentransfers naar hun thuisland betekent dat er ook meer 
personen willen deelnemen aan ontwikkelingsprojecten. In sommige 
dorpen is tot 80% van de mannelijke bevolking weggetrokken naar de 
grote steden of naar het buitenland. Om het menselijke en het 
economisch kapitaal van deze gemeenschappen aan te kunnen spreken 
is het evident dat de migranten daarbij centraal staan.  
Migration et Développement was ook betrokken bij de oprichting van 
FORIM (Forum des ORganisation de solidarité International issues des 
Migrations). Aangemoedigd door  de federaties van migranten-
associaties OSIM (Organisation de Solidarité Internationale issues des 
Migrations) heeft FORIM het doel ontwikkelingsprojecten in het 
Zuiden en integratieprojecten in het Noorden te realiseren. 

- Jongeren: Op de jongere generatie gericht, organiseert Migration et 
Développement uitwisselingskampen (bouwkampen). Elk jaar vertrekt 
een groep jongeren vanuit Frankrijk naar Zuid-Marokko met als doel 
daar ingezet te worden op een werkterrein. Ze leren er gebouwen 
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renoveren, scholen bouwen, hydraulische constructies ontwikkelen, 
enzovoort. Via deze uitwisselingen ontdekken zowel de Franse 
jongeren als de bewoners in Marokko elkaars cultuur en leren ze elkaar 
te respecteren. Daarnaast begeeft Migration et Développement zich 
nog op het terrein van de ontwikkelingseducatie.  

o Vorming en scholing 

- Naast de school- en scholingsprojecten (zie hoger) geeft Migration et 
Développement ook vorming aan de verkozen verantwoordelijken van 
de dorpsassociaties in de provincie Taroudannt, met de bedoeling het 
locale menselijk potentieel te mobiliseren en te versterken 

- Specifiek op vrouwen gericht, steunt Migration et Développement 
micro-kredietprojecten. Deze moeten vrouwen de mogelijkheid geven 
een winstgevende artisanale activiteit te verrichten, wat hen misschien 
geen financiële autonomie verzekert, dan toch een zekere waardigheid 
schenkt (zie ook hoger). 

o Coördinatie/sensibiliseren 

Sinds 2002 begeeft Migration et Développement zich ook op het terrein 
van de economische ontwikkeling. Het heeft een aantal pilootprojecten 
lopen in landelijke gebieden in de provincie Taroudannt, die steeds te 
maken hebben met de ontginning van de natuurlijke rijkdommen van 
de streek: de olijfboom, de argaan, de saffraankrokus en andere 
traditionele locale producten. Het eerste doel van deze projecten is om 
een 400-tal van de armste families van de streek te ondersteunen. , De 
streek bevindt zich in een precaire economische situatie door de 
voortdurende droogte en de verdergaande degradatie van het milieu. 
Een andere initiatief is de ontwikkeling van sociaal toerisme. Het 
programma "Tourisme rural" dat door het Agence de Développement 
Sociale marocaine (ADS) werd opgestart met financiering van het 
Agence Française de Développement en de Europese Unie, is een 
programma dat zich richt op investeringen van migranten in de 
toeristische sector.  

 

2.5 Organisatiestructuur 

Het uitgangspunt van waaruit de organisatie vertrokken is, was om 
ontwikkelingsprojecten te starten in die gebieden van waaruit migranten 
afkomstig zijn. Het doel was om de uittocht tegen te gaan en om de 
migratiedynamiek te gebruiken als hefboom voor een verdere ontwikkeling. 
Een kan de hoekstenen van de organisatie is de Frans-Marokkaanse as. Er is 
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een bureau in Marseille, als contactpunt met de migrantengemeenschap, en 
een bureau in Taroudannt, als contactpunt met de doelbevolking. 

In Marseille worden de strategische beslissingen genomen, wordt het 
migrantennetwerk gecoördineerd, wordt er naar middelen gezocht en 
worden projecten gesteund. In Marokko zijn er naast het Hoofdbureau in 
Taroudannt nog drie antennes (Ighrem, El Haouz en Talouine). Het bureau in 
Taroudannt staat in voor de scholen, de infrastructuurwerken, de 
uitwisselingskampen, de uitbouw van het toerisme en de steun aan de 
dorpsassociaties (250). Zowel het bureau in het Noorden als het Bureau in het 
Zuiden zijn plaatselijke kenniscentra die lobbywerk met vormingswerk en de 
realisatie van concrete projecten combineren. 

Lagere overheden

Co-financiers
publiek en privé

Associations de
Solidarité: OSI

Competenties:
vrijwilligers

studiebureau

Migrantenassociaties
OSIMI

Lagere overheden

Technische diensten
can de staat

Marokkaanse
co-financiering

Marokkaanse
co-financiers

Ambachten
ondernemingen

studiebureel

M&D
Gemeenschappelijke operationelse structuur

Frankrijk Marokko

Frankrijk Marocco

 

Bron: documentatie Migration et Développement 

Figuur .6 Organisatiestructuur  Migration et Développement 
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Bron: documentatie Migration et Développement 

Figuur .7 Organigram Migration et Développement 
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2.6 Een korte evaluatie 

Migration et Développement is veruit het meest geslaagde voorbeeld dat kan 
gevonden  worden van een organisatie die tracht de migrantenpopulatie en 
de diaspora te betrekken bij het realiseren van ontwikkelingsdoelstellingen. 
Noch in Latijns Amerika, dat een lange traditie heeft van emigratie, waar de 
Home Town Associations actief zijn, en waar sommige  overheden actief 
betrokken zijn in het opzetten van structuren, noch in Zuid- en Zuid-Oost 
Azië, regio’s die grote ontvanger zijn van migrantentransfers, worden 
gelijkaardige initiatieven gevonden. 

Toch is de structuur van Migration et Développement delicaat. Ze 
veronderstelt een samenwerking tussen de verschillende equipes van de 
organisatie, de locale bevolking, locale partners (de dorpsassociaties, de 
lagere overheden, …) en de geldschieters zowel in Frankrijk als in Marokko. 
Daarbij moet nog een evenwicht gezocht worden tussen de noden van de 
bevolking, de beschikbare middelen en de gefinancierde projecten. In het 
verleden heeft de organisatie deze evenwichtsoefening weten te realiseren 
door evolueren naar de rol van facilitator, bemiddelaar en door de locale 
actoren van een duurzame ontwikkeling te mobiliseren. 

Migration et Développement is succesrijk gebleken, maar enkel in het zuiden 
van Marokko. De organisatie neemt initiatieven om de activiteiten naar het 
noorden van het land uit te breiden, maar is op dit ogenblik nog in een 
exploratieve fase. Er zijn een aantal elementen die bijdragen tot het succes. 
Een goede structuur is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde. 
In het zuiden van Marokko kan de organisatie steunen op de bestaande 
solidariteitsstructuur. De dorpsgemeenschappen zijn verplicht een association 
villageoise op te zetten om in aanmerking te komen voor ondersteuning. In 
deze regio stelt dit geen enkel probleem, maar het is geen evidentie hetzelfde 
te realiseren in andere gebieden of andere landen. Ten tweede steunt de 
organisatie op landelijke gemeenschappen. Daar is het mogelijk een volledig 
dorp te mobiliseren voor een project. De kosten worden gedeeld en de baten 
zijn voor iedereen. In een stedelijke context zal het een stuk moeilijker zijn om 
hetzelfde te realiseren. 

Een aantal factoren hebben bijgedragen tot het welslagen van de 
onderneming. Zo was de context van de regio waar de projecten opgezet 
werden gunstig, de initiatiefnemers waren een dynamische equipe die aan 
een goede kadervorming gedaan hebben en ze hebben genoeg middelen bij 
elkaar gekregen om de organisatie op te zetten en draaiende te houden. Het is 
weinig waarschijnlijk dat alle omgevingsfactoren die tot het succes van dit 
project geleid hebben, ook elders gelijktijdig zullen voorkomen. Toch wordt 
samenwerkingsmodel dat in het volgende hoofdstuk uitgewerkt wordt 
afgeleid van de organisatiestructuur van Migration et Développement. 
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HOOFDSTUK 6/ 
EEN MODEL VAN SAMENWERKING MET 
MIGRANTENASSOCIATIES 

6.1 Recapitulatie 

Hieronder volgen enkele belangrijke conclusies die kunnen getrokken worden 
uit een studie van de rol die migranten en migrantenassociaties kunnen 
spelen bij ontwikkeling. 
- Er stroomt enorm veel geld van de migranten naar de gemeenschappen 

thuis. 
- Het betreft privé-middelen waar de overheid weinig vat op heeft. De 

wereldwijde miljardenstroom is in belangrijke mate samengesteld uit vele 
kleine bedragen die naar individuen en families gezonden worden. 

- De cijfers die door de internationale organisaties gepubliceerd worden, 
zijn enkel (soms ruwe en weinig accurate) schattingen van het zichtbare 
deel van transfers. De gehele informele geldstroom, het geld dat op een 
andere wijze wordt overgebracht en andere vormen dan financiële 
transfers komen niet in het plaatje voor. De IMF cijfers zijn dus 
waarschijnlijk een onderschatting. 

- De naar het thuisfront gezonden middelen zijn belangrijk voor het 
dagelijkse overleven of de verbetering van de levenskwaliteit van de 
ontvangers.  

- In een aantal gevallen is er sprake van een collectieve aanwending van de 
middelen. Het is in deze gevallen dat derden een bijdrage kunnen leveren 

- Er is een grote bereidheid van de migranten om bij te dragen aan de 
ontwikkeling van de eigen regio. 

- Er kan niet op gerekend worden dat de inbreng van de individuele 
migranten een constante geldstroom is. Ontwikkelingsdoelstellingen 
kunnen haaks staan op integratiedoelstellingen.  

- Er is een gemis aan kennis over het opzetten van projecten, zowel bij de 
migrantenassociaties als bij het (potentiële) doelpubliek. 
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- De situatie verschilt van land tot land, en binnen één land van streek tot 
streek. Zo slaagt Migration et Développement er in om in het Zuiden van 
Marokko een project op te zetten dat een impact heeft op de regionale 
ontwikkeling, maar lukt het niet om vaste voet te krijgen in het Noorden 
van Marokko. In Bangladesh is er een belangrijke geldstroom van de 
migranten en de diaspora richting thuisland, maar zijn er bijna geen 
gemeenschapsprojecten te vinden. In de VS zijn de immigranten vaak 
georganiseerd in Home Town Associations, maar is er in de thuislanden 
geen sprake van projecten met de omvang van de realisaties van 
Migration et Développement. 

- Het wettelijke kader waarbinnen gewerkt kan worden, verschilt van land 
tot land en evolueert in de tijd. 

6.2 Welk model kiezen 

Het verder voorgestelde model is gebaseerd op de werking van Migration et 
Développement. Dit is niet het enige denkbare model. De keuze voor het 
model hang af van de doelstellingen, van de werkwijze en wordt mede 
bepaald door omgevingsfactoren. Om transfers op een zo productief 
mogelijke wijze aan te wenden in de landen van herkomst, kan aan migranten 
gevraagd worden om te participeren in verschillende projecten zoals 
infrastructuurwerken, investeringen in toerisme de locale economie 
enzovoort. Er kan echter ook op andere manieren gewerkt worden. Heel wat 
kleinschalige projecten in het Zuiden zijn gebaseerd om microkredieten.  Ook 
hierin kunnen migrantenassociaties en hun bijdragen een rol spelen. De 
middelen die zij doorsturen, kunnen aangewend worden voor micro-krediet 
initiatieven. Mogelijk is er dan een ander model denkbaar dat beter geschikt is 
voor deze doelstellingen. Een andere  mogelijkheid is het opzetten van 
mutualiteiten waarin bijdragen vanuit de individuele migranten of vanuit 
migrantenassociaties, al dan niet in samenwerking met gespecialiseerde 
instellingen in het Noorden, dienen als basis voor een verzekeringssysteem in 
het Zuiden. Ook hiervoor is een ander model denkbaar. 

Daarnaast zijn er nog andere beperkingen die gelden. Het voorgestelde 
model gaat uit van bestaande structuren, en vertrekt vanuit de premisse dat 
de samenlevingsstructuur, de politieke cultuur en het economische systeem in 
de landen waar de initiatieven opgezet moeten worden, voldoende stabiel zijn 
om projecten op te zetten.  Heel wat potentiële doellanden lijden onder 
corruptie, politiek geweld, mensenrechtenschendingen en een 
ondemocratische wetgeving ten opzichte van vrouwen en minderheden. De 
besluitvorming over zaken als infrastructuur,  investeringsvoorwaarden en 
rechtszekerheid verloopt veelal ondemocratisch (EMCEMO, 2002). Om op een 
structurele wijze migrantentransfers te kunnen gebruiken, is er nood aan een 
systeem dat niet allen het vertrouwen van de donors heeft, maar dat het ook 
mogelijk maakt een institutioneel kader te creëren dat de macro-economische 
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impact van transfers bevordert. Nyberg Sörensen (2004) stelt dat er nood is 
aan de aanwezigheid van (1) een gezond financieel systeem, (2) sterke en goed 
functionerende lokale overheden die bekwaam zijn om projecten gericht op de 
verbetering van het financieel kader en het wetgevende systeem uit te voeren 
en (3) een economisch kader en van geschikte basisinfrastructuur. 

6.2 Een model van samenwerking met migranten associaties 

In het model dat we hier voorstaan zijn de actoren (1) het doelpubliek in het 
zuiden, (2) migrantenassociaties, (3) de overheid in het Noorden (als 
geldschieter) en (4) kenniscentra in het Noorden en (5) in het Zuiden. 
Bijkomende actoren kunnen (andere) ontwikkelings-NGO’s zijn en de 
overheid in het Zuiden. Deze benadering is een pragmatische benadering. 
Van de migrantenassociaties of federaties kan wel verwacht worden dat zij 
zich professionaliseren, maar niet dat zij allemaal uitgroeien tot volwaardige 
NGO’s. Van de begunstigden in het land van herkomst kan verwacht worden 
dat zij zich voldoende bijscholen om met ondersteuning hun eigen projecten 
op te volgen, maar niet dat zij specialisten terzake worden. Dit impliceert dat 
zowal in de immigratielanden als in de herkomstregio’s er een nood is aan 
kenniscentra die de vorming kunnen geven, die kunnen ondersteunen en die 
aan kennisopbouw kunnen doen. Deze centra kunnen de gesprekspartners 
zijn die de brug slaan tussen Noord en Zuid en de plaats waar in het 
Noorden, de migrantenassociaties, de ontwikkelings-NGO’s en de overheid 
elkaar terugvinden. 

Overheid
(DGOS)

Overheid

NGO/
 kenniscentrum

NGO

NGO/
 kenniscentrum

Migranten-
associatie

Doel-
gemeenschap

Noorden
Zuiden

Traditionele contacten overheid - NGO - Doelpubliek
Samenwerking
Mogelijke contacten  

Figuur .8 Model van samenwerking met migrantenassociaties 
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Dit model steunt op de intermediaire organisaties, de kenniscentra. Zij slaan 
de brug tussen de partner is het zuiden (die in contact staat met het 
doelpubliek) enerzijds en de migrantenassociaties anderzijds. De taken die 
weggelegd zijn voor het kenniscentrum zijn het uitbouwen van een netwerk 
van migrantenassociaties, het ondersteunen van deze organisaties en het 
geven van opleidingen en kadervorming waar nodig.  

Een tweede belangrijke taak die voor het kenniscentrum is weggelegd is het 
uitbouwen van relaties met een partner / kenniscentrum in het Zuiden. Een 
organisatie op de leest van Migration et Développement is, gezien de 
integratie van de cel die in het Zuiden werkt en deze die in het Noorden 
werkt, een ideaalmodel. De mogelijkheid om dit te dupliceren in andere 
regio’s is echter niet voor de hand liggend. Migration et Développement is 
succesvol in het Zuiden van Marokko, maar krijgt moeilijk voet aan de grond 
in andere provincies. Het is weinig waarschijnlijk dat het mogelijk is om één 
ondersteunende organisatie te ontwikkelen die antennes heeft in 
verschillende landen waar de migrantengemeenschap en/of diaspora 
projecten wenst te ontwikkelen. Het uitbouwen van geprivilegieerde relaties 
met partnerorganisaties in het Zuiden die de rol van locale antenne, 
kenniscentrum en ondersteunende organisatie opneemt, lijkt meer realistisch. 

De rol die de overheid daarin opneemt kan veelvuldig zijn. De eerste en 
belangrijkste rol is het mogelijk maken van de intermediaire structuur. Het 
kenniscentrum (deze rol kan opgenomen worden door een NGO) moet 
voldoende middelen hebben om zijn rol op te kunnen nemen. Er moeten 
animatoren zijn om de begeleidende taken op te nemen, er moet een kader 
zijn om de contacten te leggen met de verschillende partners in het Zuiden en 
om aan bijkomende fondsenwerving te doen. De overheid financiert hier de 
intermediaire organen. 

Een tweede rol die de overheid kan spelen, heeft te maken met de 
migrantenprojecten zelf. Vele projecten zijn kleinschalig van aard en zijn soms 
moeilijker in te passen in het ontwikkelingsconcept dat door de overheid 
gebruikt wordt. Sommige gemeenschapsprojecten zijn grootschaliger (het 
bouwen van een kliniek, het onsluiten van een regio door een weg aan te 
leggen, …). Hierbij kan de overheid overwegen om als partner in de projecten 
te stappen en deze te co-financieren 
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BESLUIT 

Over de hele wereld sturen migranten sommen geld naar huis, veelal kleine 
bedragen die samen grote geldstromen vormen. Stromen die allemaal samen 
omvangrijker zijn dan de officiële ontwikkelingshulp. Ook vanuit België 
stuurt de migrantengemeenschap aanzienlijke bedragen huiswaarts. De 
geldsom die vanuit België vertrekt mag dan waarschijnlijk heel wat lager 
liggen dan in de rapporten van de wereldbank of het IMF te lezen staat, toch 
blijft het een aanzienlijk bedrag, waarvan meer dan 85% bestemd is voor 
ontwikkelingslanden. 

De migranten sturen middelen naar de gemeenschap in de herkomst-
gebieden met als doel de levensomstandigheden te verbeteren. Zij dienen 
daarmee impliciet of expliciet ontwikkelingsdoelstellingen.  Voor de 
collectieve transfers, ook al is dit een minderheid van alles wat getransfereerd 
wordt, is het beeld het duidelijkst. Groepen migranten, al dan niet formeel 
georganiseerd in associaties, verzamelen middelen om een gemeenschappelijk 
project in het thuisland op te zetten. Het beginnen van dergelijke projecten is 
werk dat een zekere professionaliteit vereist, een professionaliteit die niet 
steeds aanwezig is bij de migrantenorganisaties. De wereld van de 
ontwikkelingssamenwerking in België is net daarin deskundig.  

Zowel de migrantenassociaties als de Belgische overheid en de NGO’s 
streven dezelfde doelen na, het verbeteren van de levenssituatie van de 
bevolking in het Zuiden. De migrantenassociaties hebben middelen, een 
kennis van het terrein, netwerken en een grote bereidheid zaken te realiseren. 
De ontwikkelingswereld heeft ook middelen en kennis met betrekking tot 
programma en projectontwikkeling en –opvolging. Het lijkt voor de hand 
liggend dat de verschillende actoren elkaar in een dergelijke situatie vinden, 
maar dat gebeurt niet. Er staan een aantal hindernissen in de weg, waaronder 
juridische, zoals de moeilijkheden voor migrantenassociaties om als NGO 
erkend te worden, en de moeilijkheid om gesubsidieerd te worden als niet-
NGO voor activiteiten in het Zuiden. Zelfs als de migrantenassociaties op 
korte termijn het statuut van NGO zouden kunnen krijgen, blijven een aantal 
van de hoger genoemde gebreken gelden. Om een meerwaarde te creëren en 
de kennis van het terrein, de inzet en de middelen van de 
migrantenassociaties te koppelen aan de kennis met betrekking tot 
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projectuitvoering en –management en eveneens de middelen van de 
ontwikkelingssector, is er een forum nodig waar de verschillende actoren 
elkaar kunnen vinden.  

Een organisatiestructuur zoals deze van Migration et Développement, een 
Frans-Marokkaanse NGO lijkt ideaal, maar is gezien de specifieke 
contextgegevens die een succes van de onderneming gemaakt hebben, 
moeilijk kopieerbaar. De organisatie is dan misschien niet te kopiëren, maar 
ze kan wel als inspiratiebron dienen. Binnen het huidige wettelijk kader is het 
mogelijk een financiering te voorzien voor de uitbouw van een kenniscentrum 
dat kan instaan voor de contacten met de migrantenassociaties enerzijds, en 
dat anderzijds werkt aan een netwerk van partnerorganisaties in het Zuiden.  

Op basis van het in dit rapport voorgestelde model, kunnen binnen de 
beschikbare allocatie voor de cel migratie en ontwikkeling van DGOS 
middelen vrijgemaakt worden voor de ondersteuning van een dergelijke 
intermediaire structuur, van een kenniscentrum. Met de ervaring die de 
administratie nu reeds heeft met de huidige lopende projecten, en de input 
van experts van organisaties zoals Migration et Développement, is het 
mogelijk te werken aan een meerjarenplan dat als doel heeft een structuur op 
te zetten om de deskundigheid van de migrantenorganisaties en de middelen 
die zij ter beschikking hebben op een maximale manier te valoriseren. 
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