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Sinds 2005 brengt NCDO in samenwerking met de werkgroep Filantropische Studies van de Vrije Universiteit het geefgedrag van 

niet-westerse allochtonen in Nederland in kaart. Het gaat hier om het volledige geefgedrag, dus niet alleen de goede doelen in 

Nederland maar ook de remittances (geld en/of goederen naar de landen van herkomst). Het hier gepresenteerde onderzoek maakt 

onderdeel uit van de studie “Geven in Nederland 2011”. 

Het geefgedrag van de vier grootste groepen niet-westerse allochtonen in Nederland is in deze studie onderzocht, namelijk 

allochtonen van Antilliaanse afkomst (n=138), Marokkaanse afkomst (n=152), Surinaamse afkomst (n=149) en Turkse 

afkomst (n=148). Om tot een representatieve steekproef van deze groepen te komen zijn quota gesteld op leeftijd, geslacht, 

opleidingsniveau en regio. De gepresenteerde cijfers zijn schattingen op basis van de antwoorden van de respondenten die 

meewerkten aan het onderzoek. De hoofdconclusies zijn:

•	 Niet-westerse	allochtonen	gaven	in	2009	gezamenlijk	228	miljoen	euro	aan	goede	doelen	in	Nederland.

•	 Geven	aan	kerkelijke	en	levensbeschouwelijke	doelen	is	verreweg	het	populairst	onder	niet-westerse	allochtonen	in	Nederland.

•	 Niet-westerse	allochtonen	stuurden	in	2009	gezamenlijk	300	miljoen	euro	naar	de	landen	van	herkomst.

•	 De	niet-westerse	allochtonen	die	zowel	geven	aan	het	land	van	herkomst	als	aan	goede	doelen	in	Nederland	zijn	veel	guller	voor	

	 deze	doelen	dan	degenen	die	alleen	aan	Nederlandse	goede	doelen	geven.

Hoeveel werd gegeven door niet-
westerse allochtonen in 2009?
In	2009	gaven	niet-westerse	allochtonen	gezamenlijk	

bijna	528	miljoen	euro	aan	goede	doelen	in	

Nederland	en	het	land	van	herkomst.	Driehonderd	

miljoen	van	dit	bedrag	werd	door	hen	gestuurd	naar	

de	landen	van	herkomst.	

De	overgrote	meerderheid	van	de	niet-westerse	

allochtone	huishoudens	(88%)	doneerde	aan	

Nederlandse	goede	doelen.	Er	blijken	slechts	kleine	

verschillen	tussen	niet-westerse	allochtonen	en	

autochtonen	in	hoogte	van	de	giften	in	Nederland	

en	het	percentage	huishoudens	dat	geeft.	In	2009	

gaf	87%	van	de	autochtone	huishoudens	en	de	

gemiddelde	gift	onder	de	huishoudens	die	gaven	was	

360	euro.	Zij	gaven	gezamenlijk	1.9	miljard	euro.

Net	als	in	2007	stuurde	in	2009	ongeveer	de	helft	

van	de	niet-westerse	allochtone	huishoudens	geld	

en/of	goederen	naar	de	landen	van	herkomst,	de	

zogenaamde	remittances.	Zij	stuurden	gemiddeld	789	

euro	per	huishouden.	We	schatten	dat	de	niet-westerse	

allochtonen	in	2009	ongeveer	300	miljoen	euro	aan	

remittances	naar	het	land	van	herkomst	stuurden.	

De	ontvangers	van	deze	remittances	zijn	voornamelijk	

(naaste)	familieleden.	

Tabel 1: Giften aan goede doelen in Nederland en aan 

land van herkomst 2009

Geven in Nederland

Turkse afkomst  93 306 40

Marokkaanse afkomst  81 341 33

Surinaamse afkomst 92 351 55

Antilliaanse afkomst  86 321 19

Overige niet-westerse allochtonen  88 329 81

Totaal niet-westerse allochtonen 88 329 228

Giften aan land van herkomst

Turkse afkomst  53 671 50

Marokkaanse afkomst  57 1.131 76

Surinaamse afkomst 48 722 63

Antilliaanse afkomst  36 595 23

Overige niet-westerse allochtonen  50 789 88

Totaal niet-westerse allochtonen 50 789 300

Gemiddelde gift per 

huishouden in euro 

(onder gevers)

Totaal in 

miljoenen 

euro

Percentage 

huishoudens 

dat geeft 

De gemiddelde gift in Nederland en het land van herkomst van de overige niet-westerse 

allochtonen zijn het gewogen gemiddelde van de vier door ons onderzochte groepen allochtonen.
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Waaraan geven niet-westerse allochtonen in 
Nederland?
Het	grootste	gedeelte	van	de	giften	van	de	niet-westerse	allochtonen	in	

Nederland	komt	ten	goede	aan	religieuze	instellingen,	zoals	moskee,	

tempel	en	kerk.	Hierin	wijken	allochtonen	niet	af	van	autochtonen.	Ook	

bij	hen	komt	het	grootste	gedeelte	van	de	giften	ten	goede	aan	dit	type	

instellingen.	Naast	deze	overeenkomst	zijn	er	ook	verschillen	tussen	

autochtonen	en	niet-westerse	allochtonen	in	het	type	goede	doelen	

waaraan	zij	doneren.	Organisaties	op	het	gebied	van	gezondheid	en	

in	nog	grotere	mate	goede	doelen	op	het	gebied	van	natuur	en	milieu	

zijn	minder	populair	onder	niet-westerse	allochtonen	in	Nederland.	

Daarentegen	geven	niet-westerse	allochtonen	een	veel	groter	bedrag	aan	

andere	doelen	dan	de	traditionele	goede	doelen	(de	categorie	‘anders’	in	figuur	1).	Dit	zijn	voor	een	belangrijk	gedeelte	organisaties	

opgericht	door	leden	van	de	eigen	etnische	groep.	Wat	betreft	internationale	samenwerking	valt	het	op	dat	allochtonen	van	

Surinaamse	afkomst	relatief	veel	geven	aan	dit	type	goede	doelen	en	allochtonen	van	Marokkaanse	afkomst	relatief	weinig.

Hoe geven niet-westerse allochtonen in Nederland?
Niet-westerse	allochtonen	in	Nederland	geven	het	vaakst	via	huis-aan-huis	collectes	en	ook	het	inleveren	van	kleding	is	populair.	

Deze	beide	vormen	van	geven	zijn	eveneens	populair	onder	autochtonen.	Er	zijn	echter	grote	verschillen	tussen	autochtonen	en	

niet-westerse	allochtonen	in	manier	van	geven.	Geven	via	een	vast	donateurschap	aan	goede	doelen	en	het	geven	via	goede	doelen	

loterijen	zijn	veel	minder	populair	onder	niet-westerse	allochtonen	dan	onder	autochtonen.	Daarentegen	zijn	vaste	giften	aan	de	

religieuze	instellingen	weer		populairder	onder	allochtonen	van	Turkse	en	Marokkaanse	afkomst	dan	onder	autochtonen	en	onder	

allochtonen	van	Surinaamse	of	Antilliaanse	afkomst.	

Geven in Nederland en geven aan het land 
van herkomst: ‘en’ of ‘of’?
Iets	minder	dan	de	helft	van	de	niet-westerse	allochtone	huishoudens	

(45%)	gaf	zowel	aan	Nederland	als	aan	het	land	van	herkomst,	ofwel	een	

kwestie	van	‘en’	en	niet	van	‘of’.	Een	vergelijkbaar	percentage	van	deze	

huishoudens	(44%)	gaf	alleen	aan	goede	doelen	in	Nederland	en	dus	niet	

(meer)	aan	het	land	van	herkomst,	voor	hen	is	het	dus	een	kwestie	van	

‘of’.	Een	veel	kleiner	deel	van	de	niet-westerse	allochtonen	huishoudens	

die	de	keuze	voor	‘of’	maakte,	gaf	alleen	aan	het	land	van	herkomst	

(4%).	De	groep	die	in	2009	alleen	geld	gaf	aan	het	land	van	herkomst	

bestaat	voor	het	grootste	gedeelte	uit	eerste	generatie	allochtonen.	Een	opvallender	resultaat	is	dat	de	niet-westerse	allochtonen	die	

zowel	geven	in	Nederland	als	aan	het	land	van	herkomst	ook	guller	blijken	voor	Nederlandse	goede	doelen	dan	degenen	die	alleen	

aan	deze	goede	doelen	geven.	De	eerste	groep	gaf	in	2009	gemiddeld	394	euro,	terwijl	de	laatste	groep	gemiddeld	263	euro	gaf.	

We	verklaren	dit,	op	basis	van	onze	gegevens,	door	hogere	altruïstische	waarden	van	de	niet-westerse	allochtonen	die	remittances	

sturen	naar	het	land	van	herkomst	en	geven	aan	goede	doelen	in	Nederland.
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Figuur 1: Aan welk type goede doel wordt gegeven?
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Figuur 2: Geven in Nederland of geven aan land van herkomst
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