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Teruggaan of blijven?
Vragen over Remigratie?
Het Nederlands Migratie Instituut werkt in opdracht van de Nederlandse overheid. De dienstverlening van het NMI is kosteloos. Het NMI heeft 9 vaste spreekuurlocaties maar houdt ook
spreekuur op aanvullende locaties. Hierdoor is het soms mogelijk nog dichter bij u in de buurt af
te spreken. Bel (030) 2364245 voor informatie of maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek
op (030) 2342936.

De Remigratiewet

Overweegt u om terug te keren
naar uw land van herkomst?
Dan kunt u bij het Nederlands Migratie
Instituut terecht voor een gesprek om na
te gaan wat daar allemaal bij komt kijken.
Wellicht kunt u gebruik maken van de
mogelijkheden voor ondersteuning
die de Remigratiewet biedt. Daarover
kan het NMI u informeren en helpen bij
het doen van een aanvraag voor een
remigratie-uitkering. Of misschien heeft
u een uitkering die u kunt exporteren;
ook daarover kan het NMI u adviseren.
Onze consulenten zijn goed op de
hoogte van alles wat van belang is bij
remigratie. Zij kunnen u informatie
geven over wat u moet doen met uw
zorgverzekering, pensioen, uitkering,
voogdij, verblijfsdocumenten en
belasting. Bovendien zijn zij goed op
de hoogte van de regels en andere
relevante zaken in met name Turkije,
Marokko, Suriname en Bosnië zodat zij
u op maat kunnen adviseren. Zij kunnen
de voor- en nadelen van remigratie voor
u op een rij zetten en u zo helpen bij uw
beslissing wel of niet terug te keren.

Als u besluit te remigreren biedt het NMI
deskundige hulp en ondersteuning bij
de voorbereiding en afhandeling van
administratieve zaken.

De hulpverlening door het NMI
is kosteloos.
Het NMI helpt u voor, tijdens en na
terugkeer. Bent u al geremigreerd en
heeft u vragen over de Nederlandse wet
en regelgeving, dan kunt u ook daarvoor
bij het NMI terecht via de infolijn
(+31) (0)30 236 42 45 of door ons een email
te sturen op: remigratie@nmigratie.nl

Bereikbaarheid NMI
Het NMI geeft informatie via de
telefoon en houdt spreekuur in
9 plaatsen verspreid over het land.
Bel (030) 236 42 45 voor telefonisch
advies of bel (030) 234 29 36 voor een
afspraak.
Als u het Nederlands niet voldoende
beheerst kunt u ook terecht voor hulp
in het Turks, Arabisch, Berbers, Bosnisch,
Spaans, Engels of Frans. Maak daarvoor
een afspraak via (030) 234 29 36
U kunt ook vragen stellen via de
website van het NMI: www.nmigratie.nl

De Remigratiewet biedt migranten uit
een beperkt aantal landen de mogelijkheid van een remigratie-uitkering.
De remigratie-uitkering is een bedrag
dat u iedere maand krijgt voor uw
levensonderhoud.
Om in aanmerking te komen voor een
remigratie –uitkering moet u:
• Geboren zijn in en de nationaliteit
hebben of gehad hebben van BosniëHerzegovina, Griekenland, Italië, Kaapverdië, Kosovo, Kroatië, Macedonië,
Marokko, Montenegro, Servië, Portugal,
Slovenië, Spanje, Suriname, Tunesië of
Turkije, dan wel afkomstig zijn uit
Indonesië en voorkomen in het register
van de Wet Rietkerk-uitkering, óf u bent
als erkend vluchteling of asielgerechtigde tot Nederland toegelaten;
• Op of na uw 18e jaar naar Nederland
gekomen zijn;
• Voor uw aanvraag tenminste 8 jaar
legaal in Nederland gewoond hebben;
• Onmiddellijk voorafgaand aan uw
aanvraag ten minste één jaar een
sociale uitkering, zoals WW, Bijstand,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, AOW
of een daarmee vergelijkbare uitkering
hebben;
• Tenminste 55 jaar oud zijn.

Komt u in aanmerking dan zijn er nog
een aantal voorwaarden waar u aan
moet voldoen; de belangrijkste zijn:
• Als u een partner heeft en daarmee
samenwoont moet u samen met uw
partner remigreren;
• U en uw partner mogen geen schulden
hebben bij de Nederlandse overheid
(belastingschuld, onbetaalde boetes
etc. ) of een afbetalingsregeling
getroffen hebben voor die schulden;
• Als de aanvrager een dubbele nationaliteit heeft dan dient die voor vertrek
afstand te doen van de Nederlandse
nationaliteit;
• Als u alleen de Nederlandse nationaliteit heeft dient u bereid te zijn deze
af te staan en de nationaliteit van het
herkomstland aan te nemen;
• Als u erkend vluchteling of asiel
gerechtigde bent heeft u een bewijs
van toelating nodig voor het land
waar u naar toe gaat.
Wilt u weten of u voor een remigratieuitkering in aanmerking komt? Bel dan
030 236 42 45 voor meer informatie.
De remigratiewet wordt uitgevoerd door
de SVB. Als u wilt remigreren en u komt
in aanmerking voor een remigratie-uitkering, dan moet u een aanvraag indienen
bij de SVB. Het NMI kan u daarbij helpen.

