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Inleiding

Veel oudere migranten hebben een sterk verlangen om ooit terug te keren naar het geboorteland.
Dit is echter een forse stap en vereist de nodige voorbereiding. Het Nederlands Migratie Instituut
(NMI) faciliteert dit proces al 29 jaar met begeleiding aan migranten en het vormt hiermee ook een
laagdrempelig voorportaal voor de SVB. Voor het uitzoeken van alle remigratie opties (namelijk: het
aanvragen van de remigratie-uitkering, het exporteren van een uitkering of een combinatie daarvan)
is een gesprek met een consulent vaak onontbeerlijk. De migranten krijgen in hun eigen taal
informatie en advies over diverse aspecten die nodig zijn om te kunnen remigreren.
Ook na hun remigratie benaderen mensen het NMI over zaken als procedures, post van Nederlandse
overheidsinstanties, de naturalisatieprocedure, regelgeving in het geboorteland en andere remigratie
gerelateerde zaken.
Het NMI is, in al zijn pluriformiteit, veelzijdigheid en deskundigheid dan ook een unieke organisatie
voor een zeer hulpbehoevende doelgroep.

Het Nederlands Migratie Instituut (NMI) is op 1 april 1991 opgericht. Overeenkomstig artikel 2 van de
statuten stelt de stichting zich ten doel:
1. Het in hun besluitvormingsproces ondersteunen van de migranten, die vertrek uit Nederland
overwegen, door middel van voorlichting en begeleiding.
2. Het door middel van advisering leveren van een bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van
het remigratiebeleid in Nederland.
De dienstverleningsovereenkomst tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) en het NMI vormt het kader voor de beschreven dienstverlening. De overeenkomst geldt tot
2021, met een optie van twee keer twee jaar verlenging. De taak van het NMI is verweven met
wetgeving1. Deze wetgeving zal aflopen per 31-12-2024. Omdat de taakuitvoering en financiering van
het NMI inmiddels exclusief zijn gekoppeld aan deze wet is het uitgangspunt dat het NMI ophoudt te
bestaan als de wettelijke grondslag voor financiering door SZW komt te vervallen.
In onderliggend jaarverslag zijn de activiteiten en resultaten van het jaar 2019 beschreven.

1

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 maart 2014, 2014-0000033986, tot vaststelling
van nadere regels omtrent de uitvoering van de Remigratiewet en het Remigratiebesluit (Remigratieregeling)
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1. De dienstverlening van het NMI
Werkwijze
Het NMI geeft informatie, advies en begeleiding aan migranten en erkende vluchtelingen die in het
kader van de Remigratiewet willen terugkeren naar het geboorteland. Het NMI geeft informatie over
de in de wet beschreven remigratie-uitkering, aanverwante regelingen en onderwerpen. Sinds 2010
is voorlichting aan reeds geremigreerden onderdeel van de kerntaak van de organisatie. In de
praktijk blijkt dat de vraag van cliënten zich niet alleen beperkt tot de Remigratiewet, maar ook
andere voorzieningen betreft die relevant zijn voor mogelijke terugkeer; zo zijn er na de
wetswijziging van 2014 veel vragen over het meenemen (exporteren) van sociale uitkeringen. Steeds
meer cliënten zijn AOW-gerechtigd of zullen korte tijd na remigratie de AOW-leeftijd bereiken. Die
hoge leeftijd maakt de rol van de zorgvoorzieningen in het ontvangende land belangrijker.
De onafhankelijkheid van de organisatie is te herkennen aan de objectieve voorlichting die het NMI
geeft. Daarnaast is de dienstverlening kosteloos. Dit draagt sterk bij aan de toegankelijkheid van de
dienstverlening voor de doorgaans weinig draagkrachtige cliënten.
Cliënten uit de grootste doelgroepen worden geholpen door consulenten die op de hoogte zijn van
de sociale wetgeving, pensioenen, maar bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg in het remigratieland.
De consulenten spreken vaak de taal van de cliënt en hebben kennis van zijn/haar sociaal culturele
achtergrond en dat maakt voor velen het verschil in de dienstverlening. De toegankelijkheid wordt
verder versterkt doordat het NMI eind 2019 aanwezig was op 9 vaste locaties en 8 outreachend
locaties (zie bijlage 3). In het laatste geval wordt gebruikgemaakt van de faciliteiten van de locaties
van samenwerkingspartners, zoals migrantenorganisaties, lokale overheden en welzijnsorganisaties.
Om zijn taak uit te voeren biedt het NMI de volgende diensten:






Individuele informatie over remigratie en remigratie gerelateerde onderwerpen
Begeleiding bij remigratie
Algemene publieksvoorlichting
Voorlichting aan groepen migranten
Voorlichting aan (groepen) intermediairs en partners in de gemeentelijke en
maatschappelijke dienstverlening (netwerkcontacten)

Het NMI onderscheidt zich met een integraal informatie- en begeleidingsaanbod. Het NMI stelt het
belang van de cliënt centraal en doorloopt samen met de cliënt(en) een zoektocht naar de beste
oplossing binnen de gegeven wettelijke kaders in beide landen. Deze werkwijze vormt voor cliënten
de basis van het vertrouwen in het NMI als onafhankelijk orgaan. Net als andere Nederlanders willen
de potentiële remigranten eerst alle opties goed doornemen voordat ze een besluit tot remigratie
nemen.
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Uit de praktijk; gesprek met een cliënt

Aan het woord mevrouw Fatma en Memis Demirci, consulent NMI

Cliënt is een 68 jarige een gescheiden vrouw. Mevrouw Fatma heeft geen gemakkelijk leven
gehad: zij heeft tijdens haar huwelijk veel geleden en is lange tijd door haar (inmiddels) ex-man
fysiek en emotioneel mishandeld. De kinderen zijn allemaal het huis uit en druk met hun eigen
gezin. Mevrouw Fatma woont alleen en is eenzaam. Ze heeft nooit de mogelijkheid gehad om de
Nederlandse taal goed te leren spreken. Ze heeft een AOW-uitkering en daarnaast heeft ze recht
op zorg- en huurtoeslag. Ze kan amper rondkomen maar is nog steeds zeer dankbaar dat ze
financieel onafhankelijk is.
Ze wil heel graag haar oude dag in Turkije doorbrengen, want voelt zich daar beter zo geeft ze aan:
“Daar praat ik Turks met iedereen, ik kan er makkelijk vrienden maken. In Nederland ben ik bijna
altijd alleen opgesloten in het huis. En voel ik mij sociaal geïsoleerd. Financieel kan ik mij ook niet
goed redden in Nederland. Ik probeer op alles te bezuinigen, maar het lukt mij toch niet omdat ik te
weinig inkomen heb om van rond te komen in Nederland. De verandering in de zorgverzekeringen
in Turkije in 2019 heeft mij ook hard getroffen. Nu moet ik iedere keer betalen als ik in Turkije naar
de dokter ga. Pendelen is niet langer betaalbaar voor mij, dus dat zie ik niet meer als optie. Ik moet
wel remigreren, maar heb daar geen enkel kind dat mij af en toe kan bijstaan. Ze zijn allemaal in
Nederland. Wat gebeurt er als ik bedlegerig daar ben, dan kunnen ze niet voor mij zorgen. Ik weet
het gewoon niet meer, jij bent de enige bij wie ik dit soort problemen in mijn eigen taal, kan
bespreken. Wat moet ik doen, moet ik gaan of moet ik hier blijven?“
Mevrouw is erg emotioneel en ook vergeetachtig: “Je hebt mij alles mooi uitgelegd hier op
kantoor, maar eenmaal thuis ben ik alle opties weer vergeten.“
Memis: “Ik heb haar geadviseerd om met een van haar kinderen terug te komen op een nieuwe
afspraak voordat zij een beslissing gaat nemen. Mevrouw Fatma neemt iets meer opgelucht
afscheid en geeft aan dat zij er goed over gaat nadenken. Als ze weer terugkomt met een naaste,
dan zullen we nogmaals alle opties doornemen. Uiteindelijk zal zij samen met haar kinderen een
weloverwogen beslissing nemen.’’
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Omvang van de dienstverlening
Volgens de beproefde werkwijze van het NMI start de dienstverlening met het type gesprek
‘Informatie kort’; dit behelst een korte vraag of het maken van een afspraak. Vervolgens vindt de
‘intake’ plaats: de start van een traject waarin de consulenten expliciet aandacht besteden aan de
aard van de hulpvraag. Voor een cliënt met een duidelijke vraag die meer aandacht vereist wordt een
cliëntdossier aangemaakt waarin meer gegevens van de cliënt worden opgenomen.
Het aantal 55plussers neemt toe. Door de vele vragen die deze mensen hebben, zien we dat vaak
direct in het eerste contact feitelijk al een traject start met cliënten. Die ontwikkeling is zichtbaar in
de toename cliëntcontacten in 2019 terwijl ‘informatie kort’ daalt. Tegenover 9.528 cliëntcontacten
in 2018 zijn dat er 10.620 in 2019, een toename van 11%. Ondanks de daling bij ‘informatie kort’ is
het totaal aantal cliëntcontacten in 2019 toegenomen met 6%. Hiermee is de verwachting zoals
geformuleerd in het werkplan 2019 in feite uitgekomen. In de meeste maanden was de productie
gelijk aan 2018. In de ramadan en zomermaanden was de productie laag, maar de productie in 2019
was hoger aan het eind van het jaar.
Het aantal voorlichtingsbijeenkomsten komt overeen met de prognose en is uitgekomen op 101. Het
aantal deelnemers is echter met 47% toegenomen tot 6.928 deelnemers (tabel 13). De evaluatie van
wetgeving heeft beslist een rol gespeeld bij de toename van de interesse voor remigratie. De
dienstverlening van het NMI voorziet voor de doelgroepen op laagdrempelige wijze in de behoefte
aan informatie over de remigratiemogelijkheden.

A. Dienstverlening
Informatie kort

Prognose
2018

Realisatie
2018

Prognose Realisatie
2019
2019

1.100

1.446

1.600

1.007

n.v.t.

3.711

n.v.t.

4.782

Cliëntcontacten (excl.informatie kort)

10.500

9.528

10.700

10.620

Cliëntcontacten (incl.informatie kort)

n.v.t.

10.974

12.300

11.627

100

102

100

101

Begeleide cliënten (excl.informatie kort)

Groepsvoorlichting

Het totaal aantal aanvragen is licht toegenomen ten opzichte van vorig jaar (tabel B) van 248 in 2018
naar 258 in 2019. Het aandeel dat is begeleid door het NMI is 72%. Het aantal vertrekgerechtigden is
licht gedaald van 146 (aantal vertrokken personen 193) in 2018 naar 138 in 2019 (aantal vertrokken
personen 189). Het aandeel NMI is gelijk aan die van de aanvragen.
De afhandeling van de aanvragen kan in een opvolgend jaar plaatsvinden. Deze worden meegeteld
met het resultaat van het komend jaar.
Het aantal van 258 aanvragers van de remigratie-uitkering bestaat uit migranten met maar liefst 24
nationaliteiten. Dit zijn migranten uit landen die gekoppeld zijn aan de Remigratiewet of het zijn
vluchtelingen. De grootste groep aanvragers heeft de Turkse nationaliteit (aantal in 2019: 94).
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B. Aanvragen remigratieregeling en vertrekgerechtigden
Aanvragen
Totaal
2018
2019

Begeleid door NMI
Aantal
%
248
218
88%
258
186
72%

Vertrekgerechtigden
Remigratie (incl. nihil)
Totaal Begeleid door NMI
Aantal
%
146
111
76%
138
100
72%

* Deze cijfers zijn afkomstig van de Sociale Verzekeringsbank.

Meer dan 39% procent van de vertrekgerechtigden (percentage 2018: 30%) ontvangt geen
remigratie-uitkering, maar heeft een zogenoemde ‘nihilbeschikking’. Het NMI kan aan gehuwde
samenwonenden met een exporteerbare uitkering in overweging geven om een aanvraag in te
dienen voor de remigratievoorzieningen ingevolge de Remigratiewet. Doorgaans wordt in een
dergelijk geval de nihilbeschikking verleend door de SVB.
De achterliggende gedachte hierbij is dat bij het overlijden van de rechthebbende van de
exporteerbare uitkering - b.v. een WAO/WIA of AOW-gerechtigde - de langst levende partner
aanspraak maakt op een remigratie-uitkering voor een alleenstaande of eenoudergezin op grond van
de Remigratiewet. De aanvrager, zijn partner en eventuele andere gezinsleden worden uitvoerig
geïnformeerd over de (onder andere financiële) gevolgen van de te nemen stappen. In 2019 is 28%
van de cliënten AOW-gerechtigd tegenover 21% in 2018.

Samenstelling doelgroep NMI
Het totaal aantal cliënten van 4.782 bestaat uit 3.369 mannen, 1.346 vrouwen en van 67 personen is
dit onbekend (tabel 2). Het aantal nieuwe cliënten is uitgekomen op 3519, dit is circa 74% van het
totaal aantal cliënten. Deze cliënten hebben het NMI voor het eerst benaderd of voor langere tijd
geen contact gezocht.
Het aantal cliënten van 55 jaar en ouder is 3.131 (tabel 3). Daarnaast zijn er 736 cliënten in de
leeftijdscategorie 45-55. Personen die 50 jaar of ouder zijn in 2019 zullen de komende jaren de
leeftijdsgrens van 55 jaar passeren en daardoor in principe de remigratie-uitkering kunnen
aanvragen. Het aantal cliënten dat jonger is dan 45 jaar bedraagt 308, wat neerkomt op 6%.
Ruim 35% procent van de cliënten is alleenstaand (alleen, gescheiden of weduwe/weduwnaar) wat
hoger uitvalt dan in 2018.
Het percentage cliënten dat na de 18e levensjaar naar Nederland is gekomen en daarmee voldoet
aan een van de voorwaarden van de Remigratiewet, is in 2019 uitgekomen op 58% tegenover 50% in
2018. Dit is deels verklaarbaar door vergrijzing van de doelgroep; er zijn relatief meer ouderen van 55
jaar en ouder en deze zijn op latere leeftijd naar Nederland gekomen. Daarnaast is van 12% van de
cliënten niet vastgesteld of ze na hun 18e levensjaar naar Nederland zijn gekomen. Een deel van de
cliënten die zelf niet in aanmerking komt voor de Remigratiewet, heeft echter echtgenoten die wel in
aanmerking komen.
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In onderstaande grafiek zijn de verhoudingen geschetst van het aantal cliënten naar geboorteland
voor de vijf meest voorkomende nationaliteiten. Het aandeel cliënten met een Turkse achtergrond is
verder gestegen van 61% in 2018 naar 62% in 2019. Bij cliënten afkomstig uit Suriname is stabilisatie
zichtbaar van 14%. De categorie Nederland (4%) is gestegen en bestaat uit cliënten die geboren zijn
in Nederland of cliënten die de Nederlandse nationaliteit hebben. Het betreft merendeels
Surinaamse cliënten.
Bij cliënten uit Marokko en Bosnië-Herzegovina is een lichte daling zichtbaar.
Het aandeel cliënten dat niet afkomstig is uit doelgroeplanden (‘Overig’ bij tabel 4) is 5%. Deze
cliënten worden indien mogelijk doorwezen naar andere instellingen.
Grafiek geboorteland doelgroep
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Trajecten
Na het traject ‘informatie kort’ - veelal telefonisch en maximaal 10 minuten - volgde tot medio 2019
een oriëntatietraject als intake. Het oriëntatietraject vormde het intaketraject voor alle trajecten,
maar gold met name als voorportaal voor het remigratietraject. Om de administratieve druk op onze
dienstverlening te verlichten is het oriëntatietraject medio 2019 uit het registratiesysteem gehaald.
Medio 2019 vallen alle cliënten die een duidelijke vraag hebben over remigratie in het
remigratietraject. De overige komen dan respectievelijk in andere trajecten zoals Export uitkering,
Remigratiebreed of Buitenland.
In overeenstemming met de hulpvraag vormt het remigratietraject (28%) het meest voorkomende
type dienstverlening samen met het oude oriëntatietraject (15%) (tabel 7). Het traject Export
uitkering, waarin expliciete vragen over het meenemen van uitkeringen en AOW worden behandeld,
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beslaat 19%. Advisering over deze uitkeringen vindt veelal plaats in combinatie met uitleg over de
Remigratiewet en de mogelijkheden die de Remigratiewet biedt. De trajecten Remigratie en Export
kunnen indien van toepassing parallel lopen en de cliënt kan de benodigde informatie krijgen om een
gewogen beslissing te nemen. Deze vorm van dienstverlening bevordert de zelfredzaamheid van de
cliënt in een vroeg stadium van de dienstverlening en zorgt ervoor dat consulenten efficiënt kunnen
werken. Het traject Remigratiebreed komt nauwelijks voor en betreft advisering over remigratie aan
nationaliteiten die niet in de wet voorkomen, in 2019 betrof het 1% van de trajecten.

Cliëntcontacten
Het totaal aantal contacten in 2019 bedroeg 11.627. In 2018 was dit 10.974, dit is een stijging van
6%. Na de centrale locatie Utrecht met 5.849 contacten volgt Rotterdam op de tweede plaats met
2.040 contacten en Arnhem op de derde plaats met 1.184 contacten (tabel 9). Daarna komen
Amsterdam en Den Haag. In het zuiden van Nederland waar eens per week spreekuur gehouden
wordt in Eindhoven met 415 contacten en in Roermond met 63 contacten, zien we een stijging van
13% ten opzichte van 2018.
Cliëntcontacten verliepen 5.590 maal via de telefoon en 4.270 keer face-to-face (tabel 8). Het totaal
aan digitale contacten via mail, remigrantendesk of internetspreekuur kwam uit op 626. Daarnaast
zijn er nog schriftelijke contacten, externe contacten met een intermediair en er is een categorie
overigen. Het aantal no show/afgezegd is marginaal: 70.
Het overgrote deel van de face-to-face contacten is in de 4 grote steden gehouden, namelijk meer
dan 3000. Het bemensen van de infolijn wordt met name door consulenten op het hoofdkantoor in
Utrecht verzorgd, daarom is het telefonisch contact in Utrecht het hoogst met 3930 contacten.
Onderstaande tabel plaatst de stijging van het totaal aantal cliëntcontacten in breder perspectief. De
cliëntcontacten in 2019 zijn bijna gelijk aan de gestelde prognose voor 2019 (aantal: 10.700).

Cliëntcontacten
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

De cliëntcontacten zijn in tabel 10 afgezet met het type traject versus de uitgezette acties. Bij
‘informatie kort’ wordt vooral informatie gegeven over de Remigratiewet (68%). Algemeen
informatieverzoek (38%) en informatie remigratiewet (37%) voeren de boventoon bij het oriëntatie-
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traject (intake). Op totaalniveau komen de volgende acties het meest voor: algemeen
informatieverzoek, informatie remigratiewet en export uitkeringen. Opvallend is dat daarna de
meest uitgevoerde acties betrekking hebben op schulden, belastingen en pensioenen (10%). De
overige zaken bedragen 11%, waaronder doorverwijzingen. Vervolgens komen er afstand
nationaliteit en IND vraagstukken (7%). Dit onderschrijft de complexe advisering die vaak nodig is en
waarbij meerdere zaken uitgezocht moeten worden voordat de cliënt kan remigreren. Een van de
acties die we willen uitlichten is het “Consult Partner” dat behelst 1% van de acties. Dat staat voor
324 partners die expliciet om nadere informatie hebben gevraagd en zijn ingelicht over de
remigratiemogelijkheden en over de consequenties van remigratie voor hen.

Op het spreekuur van Rachida Magouz, consulent NMI

‘’Onlangs kwam de heer Ali bij mij op het spreekuur. Hij wil graag met zijn gezin terug naar
Marokko, maar geeft aan dat zijn vrouw niet mee wil. Zij wil namelijk dat hun jonge kinderen in
Nederland opgroeien. Zij vindt dat wanneer het gezin terug naar Marokko gaat, dit zou betekenen
dat zij haar kinderen een toekomst in Nederland ontneemt. Bovendien vindt zij dat de kinderen
wanneer zij 18 jaar worden zelf moeten beslissen of zij in Marokko blijven of naar Nederland
terugkeren.
Ik leg de heer Ali de voorwaarden van de Remigratiewet uit. In dit geval zou hij de hoofdaanvrager
worden. Zijn echtgenote kan de Nederlandse nationaliteit behouden en hierdoor behouden hun
kinderen ook de Nederlandse nationaliteit. Dit betekent dat zij, zolang zij de Nederlandse
nationaliteit hebben, kunnen terugkeren naar Nederland.
Ik stelde voor dat hij de volgende keer zijn vrouw meeneemt naar de afspraak, zodat ik deze
informatie zelf aan haar kan doorgeven. Cliënt vertrekt opgetogen naar huis om zijn vrouw verslag
van dit gesprek te doen.
Terug op het spreekuur zitten de heer en dame voor mij. Mevrouw wilde eerst niet geloven dat zij
en haar kinderen de Nederlandse nationaliteit kunnen behouden. Pas nadat ik het haar vertelde
en een print van de wettekst had gemaakt waarin dit staat aangegeven was zij overtuigd.’’
Inmiddels heeft het gezin een aanvraag ingediend en zijn zij ook naar Marokko vertrokken.
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Groepsvoorlichting
In 2019 waren er 101 voorlichtingsbijeenkomsten (tabel 11). Er werden 39 voorlichtingen
georganiseerd voor Turkse cliënten, 32 voor Surinaamse en 13 voor Marokkaanse cliënten. De
behoefte aan groepsvoorlichting blijft onverminderd hoog en vormt een laagdrempelige wijze van
informatieverstrekking aan de cliënten. Na afloop van de groepsvoorlichting of daarna tijdens een
persoonlijk consult kan de doelgroep informatie op maat inwinnen.
Het NMI heeft voorts acht voorlichtingen verzorgd voor professionals waarbij aandacht is besteed
aan de taak van het NMI, de complexiteit van de doelgroep en het doorverwijzen van cliënten. Het
betreft belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties en de gemeentelijke overheid.
De evaluatie van de Remigratiewet heeft geleid tot een toenemende behoefte aan informatie bij de
doelgroepen van de wet. Als gevolg hiervan merken we dat de deelname per bijeenkomst meer dan
verdubbeld is. Hierdoor loopt het totaal aantal deelnemers in 2019 op tot 6.928 tegenover 4.702 in
2018 (tabel 13). Dit betekent een stijging van gemiddeld 26 mensen per voorlichting. In het
voortraject van een bijeenkomst wordt meer aandacht besteed aan aankondigingen door de
betrokken organisaties en door het NMI. Op onze website kondigen we regelmatig/vaak
voorlichtingsbijeenkomsten met instemming van de organiserende instellingen aan en we nodigen
geïnteresseerden uit.
Remigratie naar Turkije is voor veel cliënten van het NMI aantrekkelijk. De voorzieningen op de
terreinen zorg, wonen en pensioen in Turkije zijn voor oudere migranten goed geregeld. Voor het
inkopen in een Turks pensioen zijn in augustus 2019 de voorwaarden ingeperkt waardoor dit duurder
geworden is. Dit heeft in de maanden daaraan voorafgaand bij het NMI tot een hausse aan vragen
over remigratie en Turkse pensioenen geleid.
Er is kennis gemaakt met de nieuwe consul-generaal in Deventer en er zijn gezamenlijke
voorlichtingen gegeven met de sociaal attaché in Den Haag. Bij deze bijeenkomsten is informatie
over nieuwe regelingen of wijzigingen in de Turkse wetgeving uitgewisseld, waardoor cliënten zich
optimaal op een eventuele remigratie kunnen voorbereiden.
Tijdens voorlichtingen maken cliënten ruimschoots van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen.
Per doelgroep zien we verschillen in de vraagstelling; de Surinaamse doelgroep stelt nog steeds
vragen over de afschaffing van de basisvoorziening, bij de Turkse en Marokkaanse doelgroepen
krijgen we vooral vragen over het beperken van de eerste generatie migranten in de Remigratiewet,
tot de doelgroep 18 jaar en ouder.
Er zijn vier voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor vluchtelingen en asielgerechtigden. Hierbij
waren ook ‘nieuwe’ vluchtelingen aanwezig, voornamelijk Syriërs met vragen over terugkeer of
doormigratie. De consulenten van NMI zijn verder aanwezig geweest bij voorlichtingen tijdens Iftarbijeenkomsten in de ramadan maand. Voorlichting aan overige doelgroepen, betreft onder andere
Portugese en Kaapverdische ouderen.
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Promotieactiviteiten
In 2019 zijn er 328 netwerkcontacten en -activiteiten voor professionals geregistreerd (tabel 14) in
het kader van het promoten van de dienstverlening van het NMI. In 2018 kwam deze telling uit op
205. In 2019 zien we bijna een verdubbeling van de netwerkcontacten met cliënten- en
maatschappelijke organisaties. Al deze activiteiten waren gericht op versterking van de
samenwerking en een groter bereik van de doelgroep. Relevante maatschappelijke organisaties zijn
benaderd zodat zij migranten beter bekend kunnen maken met de dienstverlening van het NMI. Zo
kunnen dergelijke organisaties migranten voor hun vragen bijvoorbeeld verwijzen naar een van de
spreekuurlocaties en zo kan het NMI andersom zelf ook efficiënter doorverwijzen naar deze
organisaties.
Ook hebben we contact gehad met diverse organisaties om te sonderen of er interesse bestaat voor
voorlichtingen - variërend van Marokkaanse vrouwengroepen tot belangenorganisaties voor
Portugees sprekenden.
De contacten met de overheidsorganisaties zijn vooral gericht geweest op het bevorderen van
doorverwijzingen.

Reeds geremigreerden
In 2019 is wederom het aantal contacten met name met mensen/remigranten uit Turkije en
Suriname gestegen. De informatiebehoefte na vertrek blijft nog steeds aanwezig. In 2018 waren dit
2.228 contacten (tabel 15) en in 2019 zijn dit er 2.899, waarvan 2.330 uit Turkije. De meeste
contacten met de cliënt verlopen telefonisch (bijna 1.352), gevolgd door face-to-face gesprekken
tijdens bezoek aan Nederland (tabel 16). Ook zijn er veel cliënten die via derden - in de regel
familieleden - het NMI benaderen.
In het eerste jaar na remigratie moeten cliënten veel zaken regelen en ontvangen ze post van de
Nederlandse overheid waarmee ze zich geen raad weten. Mensen kunnen met hun vragen dan
laagdrempelig, snel en kosteloos bij het NMI terecht.
Relevant in dit verband is, dat NMI consulenten ook als voorportaal fungeren voor Nederlandse
overheidsorganisaties doordat zij cliënten vertellen waar ze formulieren moeten opvragen of welke
informatie cliënten voor bijvoorbeeld de belastingdienst of het pensioenfonds moeten aanleveren.
Elke verandering in sociale zekerheidswetgeving of in de handhavingsactiviteiten van bepaalde
instanties zoals het UWV of de SVB zorgt voor veel onrust en onduidelijkheid bij cliënten in het
buitenland. Zij vragen om opheldering van een partij waarmee ze vertrouwd zijn en waarmee ze snel
kunnen schakelen. Het NMI is voor de meeste geremigreerden nog steeds de instantie die ze ook na
hun vertrek blijven bellen met vragen voor duidelijke en zo volledig mogelijke informatie.
Het NMI organiseerde in 2019 een dienstreis naar Suriname. De opzet en resultaten van deze
dienstreis zijn beschreven in hoofstuk 2.
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De meeste vragen van de geremigreerden hebben betrekking op (tabel 17):







Algemeen informatieverzoek over lopende procedures (26%);
Nazorg: terugkeeroptie, meerjarenvisum, levensbewijs (remigranten bellen na een jaar op en
vragen wat de status is van een procedure of wat ze moeten doen met een brief van de
Nederlandse overheid) (14%);
Sociale verzekeringen/Export uitkeringen (o.a. AOW-ANW-WAO/WIA-Wajong) (20%);
Doorgeven/verwerken mutaties (remigranten verhuizen van een tijdelijk naar een vast adres
en geven mutaties door (17%);
Schulden, pensioenen, belastingen (vragen over de status van bijvoorbeeld het aanvragen
van vrijstelling loonheffing bij de belastingdienst) (13 %).

Vluchtelingen en asielgerechtigden
Het aantal vluchtelingen en asielgerechtigden is vrijwel stabiel gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar. Het zijn er 159 geweest in 2019 (tabel 18), waarvan 148 vluchtelingen2 en 10
asielgerechtigden3. Daarnaast zijn er nog contacten geweest met twee asielzoekers; deze groep heeft
nog geen status en komt in tegenstelling tot de eerder genoemde twee groepen niet in aanmerking
voor de remigratie-uitkering. Vluchtelingen en asielgerechtigden benaderen het NMI vooral met
informatieverzoeken en vragen over de Remigratiewet.
Het aantal Bosnische vluchtelingen blijft dalen, tegelijkertijd stijgt het aantal Irakezen (aantal: 31) en
Iraniërs (aantal: 30). Syriërs vormen een marginale groep, maar komen wel voor: negen maal in 2019,
16 keer in 2018. De Syriërs die het NMI hebben benaderd met vragen over terugkeer vormen slechts
het topje van de ijsberg omdat ze formeel niet tot de doelgroep van de Remigratiewet behoren. Uit
signalen van het IOM en de UNHCR blijkt de behoefte onder Syriërs om op termijn terug te keren
groot te zijn.
In de praktijk blijkt het NMI laagdrempelige dienstverlening aan te bieden aan vluchtelingen. Veel
vluchtelingen benaderen het NMI ter oriëntatie met allerlei remigratie gerelateerde zaken. Zij
ervaren het als prettig om zonder al teveel formaliteiten zoals die een overheidsorgaan vaak
kenmerken, een spreekuurlocatie te kunnen bezoeken om hun vragen te kunnen voorleggen.

2

Vluchteling met een verblijfsvergunning asiel, valt onder de definitie van vluchteling op basis van het
Vluchtelingenverdrag, ontvangt een asielvergunning en de garantie dat hij niet wordt teruggestuurd naar zijn eigen land.
3 Vreemdeling die gerechtigd is in Nederland te verblijven zolang de gevaarlijke situatie in zijn geboorteland voortduurt.
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Groepsvoorlichting door NMI consulent Ahmed Alakay i.s.m. NOOM in Halk Dermegi Leerdam
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2. Beleid en organisatie van de dienstverlening
Strategie naar 2024
Bij het werkplan 2019 heeft het NMI aangegeven:
“De vijfjarige opdracht voor de periode 2016-2020 richt zich op het managen van een afnemende en
veranderende vraag. Voor de uitvoering van de kerntaak is, tegen de achtergrond van de versoberde
Remigratiewet en als gevolg van de wijzigingen in wet- en regelgeving, de aard van de vraag
veranderd en daarmee de dienstverlening complexer geworden. Daarnaast is het noodzakelijk dat de
uiteindelijke overdracht van taken zorgvuldig wordt voorbereid…. .”
“Een interne evaluatie van de dienstverlening en de organisatie wordt uitgevoerd, nadat de
uitkomsten van de evaluatie van de Remigratiewet beschikbaar zijn. Tijdens deze evaluatie worden
de taken van het NMI tegen het licht gehouden, zodat we ook in de periode na 2019 de gewijzigde
opdracht optimaal kunnen uitvoeren.”
De evaluatie van de Remigratiewet is afgerond in 2019. Aan de voorbereiding heeft het NMI volledig
meegewerkt om de problemen en behoeften van de (potentiële) remigranten integraal zichtbaar te
maken.
Bij cliënten van het NMI was veel onrust over de mogelijke wijzigingen en tijdens voorlichtingen en
spreekuren zijn hier frequent vragen over gesteld. Cliënten hebben in het bijzonder gevraagd of de
voorwaarde om 18 jaar of ouder te zijn bij vestiging in Nederland aangepast kan worden. Immers,
ouderen die nu 55 jaar (of ouder) worden en als 17-jarige (of jonger) in een fabriek zijn gaan werken,
willen ook een beroep kunnen doen op de remigratie-uitkering.
Tot teleurstelling van vele cliënten, die hierop hadden gehoopt, heeft de evaluatie van 2019 niet tot
aanpassingen geleid.
Hiermee is definitief dat de Remigratiewet blijft gelden zoals gewijzigd per 1 juli 2014 en zal
ophouden te bestaan na 31 december 2024.
Het NMI heeft in de maanden november/december 2019 haar positie geanalyseerd via een
interactief proces tussen medewerkers, het bestuur en externe partners. De kernvragen die daarbij
centraal stonden luidden:
-

Welke aanpassingen zijn nodig in onze werkwijze gezien de ontwikkelingen binnen onze
doelgroep?
Welke randvoorwaarden zijn nodig om ons werk in een afbouwproces tot eind 2024
adequaat uit te voeren?

Dit alles in het licht van de inzet van de afgelopen jaren en in het kader van de borgingsopdracht.
Uiteindelijk is gekozen voor een opzet waarbij de aanvraag voor het jaar 2020 volledig is ingebed in
een procesvoorstel tot eind 2024 wanneer de dienstverlening van NMI volledig beëindigd wordt.
Deze opzet is beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever, het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
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Bij de paragrafen hieronder zijn de ervaringen weergegeven die de basis vormen voor onze opzet
voor de toekomst.

Ontwikkelingen bij doelgroepen Remigratiewet
In 2019 hebben 41 nationaliteiten het NMI benaderd. Verreweg de meeste cliëntcontacten staan
geregistreerd in de traditionele top vier: Turkije, Suriname, Marokko en Bosnië. Onze dienstverlening
richt zich voornamelijk op doelgroepen van de Remigratiewet, afkomstig uit deze landen.
Daarnaast is er frequent contact geweest met andere doelgroepen van de Remigratiewet, waaronder
Kaapverdianen, Spanjaarden, Portugezen en Grieken. Andere nationaliteiten dan de hier
genoemden, waaronder ook autochtone Nederlanders, benaderen het NMI met algemene
(r)emigratie gerelateerde vragen. Voor hen functioneert het NMI veelal als doorverwijsloket.
Als gevolg van de in de Remigratiewet opgenomen voorwaarden wordt de doelgroep die nog in
aanmerking komt voor de remigratie-uitkering steeds ouder. Deze personen hebben de AOWgerechtigde leeftijd al bereikt of zullen deze kort na remigratie bereiken. Hun gezondheid is
daarentegen kwetsbaarder. Vragen over passende zorgverzekering en -voorzieningen nemen in onze
gesprekken een belangrijke plaats in. Tegelijkertijd neemt het belang van ondersteuning vanuit de
eigen omgeving toe wanneer men niet volledig zelfstandig kan leven. Oudere cliënten hebben
moeite met het ordenen van hun remigratiewens c.q. -proces en zeker meer moeite met het
begrijpen van veranderingen in regelgeving in Nederland en/of in het ontvangende land. Door
toenemende eenzaamheid van met name mannelijke cliënten is het antwoord op de vraag welk land
de beste opvangmogelijkheden biedt, en of remigratie wel de juiste oplossing biedt doorslaggevend
bij hun beslissing. Het geïdealiseerde leven in het geboorteland komt niet altijd overeen met de
werkelijkheid en de behoeften die horen bij het ouder worden.
Remigreren op hoge leeftijd betekent ook dat de (klein)kinderen vaak in Nederland blijven. Dit feit
leidt soms tot spanningen tussen de wensen van echtelieden: de wens om te remigreren is in de
regel sterker aanwezig bij de man dan bij de vrouw. Daarom heeft het NMI lang geleden een
genderbeleid ontwikkeld: de vrouw moet aanwezig zijn bij het adviesgesprek in het kader van de
Remigratiewet. Na het ingebruikneming van de Remigratie app van de SVB, waarbij zonder
tussenkomst van de consulent de aanvraag kan worden gedaan en dus onze controle op de
wilsovereenstemming van met name de vrouw ontbreekt, zijn we nog alerter geworden. De wensen
van beide partners moeten voor ons zichtbaar blijven tijdens het hele proces.
Rekening houdend met deze factoren is de werkwijze van het NMI verder aangescherpt in 2019 ten
opzichte van de in 2018 ontwikkelde systematiek4. De komende jaren zijn cruciaal om alle
nationaliteiten te informeren over de Remigratiewet en de remigratiemogelijkheden. Hiermee wil
het NMI een goede basis leggen voor de komende periode waarin naar verwachting meer mensen
zich willen oriënteren op de laatste kans die de Remigratieregeling biedt en deze eventueel willen
benutten.

4

Zie paragraaf trajecten, blz. 9
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Partners van NMI
Borging van (een deel van) de taken van het NMI brengt met zich mee dat het NMI intensiever
samenwerkt met andere organisaties die vanuit hun positie onze doelgroep bedienen. Evenals in de
afgelopen jaren ervaren we veel medewerking. Het NMI positioneert hierdoor steeds meer haar
spreekuren bij locaties van betrokken organisaties zoals gemeenten, maatschappelijk werk, et cetera.
Het NMI verwijst cliënten waar nodig ook door naar deze organisaties. De gesignaleerde trend in
2019 is echter dat veel organisaties te maken hebben met krimp, vooral op gemeentelijk niveau.
Veel (overgedragen) kennis gaat dan verloren. Het NMI heeft ondanks deze ontwikkelingen een goed
netwerk ontwikkeld voor doorverwijzingen. De decentrale dienstverlening van het NMI maakt het
mogelijk om de relatie met de lokale (gemeentelijke) dienstverlening actueel te houden.
De landelijke organisaties hebben minder last van krimp, maar sturen hun dienstverlening wat
strakker gericht op hun werkterrein c.q. hun controlerende taak en hanteren meer digitale vormen
van dienstverlening. Ouderen met een lager opleidingsniveau hebben moeite om zich bij deze
ontwikkeling aan te sluiten. Dit aspect speelt sterker naarmate ouderen meer behoefte hebben aan
integraal advies.
De samenwerking met ketenpartner SVB blijft enorm belangrijk voor het NMI. Op bestuurlijk en
operationeel niveau is er veelvuldig contact geweest, onder andere over het ontwikkelen van een
Remigratie app. Met de app is het mogelijk om een remigratieaanvraag te doen en de procedure
voor de aanvraag digitaal te doorlopen. Met de app kan bij beslaglegging op de (remigratie)uitkering
het contact tussen cliënt en belastingdienst worden gefaciliteerd en kan worden uitgezocht of
iemand schulden heeft bij de rijksoverheid. De app is eind 2019 aan het NMI gepresenteerd.
Consulenten van het NMI hebben frequent contact over knelpunten en praktische zaken die cliënten
aankaarten en nemen vervolgens telefonisch contact op met de afdeling Remigratie van de SVB.
Oudere migranten kunnen in hun eigen taal het NMI benaderen voor samenhangende problemen en
vervolgens adviseert de NMI consultent hoe zaken zoals bijvoorbeeld het verstrekken van een
levensbewijs, de individualisering van de uitkering of het omzetten van een nihilbeschikking in een
reguliere remigratie-uitkering, kunnen worden geregeld.
In het afgelopen jaar is intensief samengewerkt met sociaal attachés, consulaten en andere
uitvoerende overheidsorganisaties die een centrale rol spelen in het remigratietraject, zoals de UWV,
de Belastingdienst, het CAK en de IND.
Het Netwerk van Organisaties voor Oudere Migranten (NOOM) heeft contacten met
belangenorganisaties en het NMI kan in samenwerking met het NOOM doelgroepen zoals
Marokkanen en Spanjaarden beter bereiken. Met NOOM is daarom overlegd over het beter bereiken
van diverse doelgroepen.
De organisaties van migranten zijn van oudsher belangrijke partners van het NMI geweest, zeker
voor wat betreft signalen uit de doelgroepen en het organiseren van informatiebijeenkomsten. In het
verleden konden veel organisaties onze voorlichting als hun eigen activiteit organiseren. Onze
samenwerkingspartners hebben echter steeds minder financiële draagkracht. In 2019 draagt het NMI
daarom, indien gewenst, meer bij aan de kosten van voorlichting bij migrantenorganisaties.
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Het is belangrijk dat rechthebbenden van de Remigratiewet ook in deze laatste fase goed bereikt
worden en daarom heeft het NMi verder contact gezocht met andere organisaties die een relevant
netwerk onder migranten hebben. Er is informatie versterkt aan onder andere Cervantes (voor
Spanjaarden), Attifa (voor Marokkaanse ouderen), OMAZ (oudere migranten aan zet), NOMU (voor
oudere migranten in Utrecht), Bons Negocios (vereniging voor onder andere Kaapverdianen) en een
Griekse vrouwengroep.

Remigranten en borging dienstverlening
Ondanks de intentie om de contacten met geremigreerden te verminderen, zijn deze in 2019
toegenomen. Uit een analyse van de cliëntcontacten blijkt dat oudere migranten erg hulpbehoevend
zijn en moeite hebben met het digitaal doorgeven van wijzigingen en het benaderen van instanties.
Ze hebben meestal een veelomvattend probleem terwijl Nederlandse instellingen zich beperken tot
hun eigen functiegebied.
Wijziging van wetgeving of uitvoeringsbeleid in beide landen veroorzaakt veel (hulp)vragen. Dit geldt
ook voor wijzigingen in de situatie van betrokkenen. De doelgroep veroudert, leden van de
doelgroepen komen op termijn in aanmerking voor de AOW en dienen daarvoor de aanvraag in.
Daardoor wordt de remigratie-uitkering op het AOW-bedrag in mindering gebracht of vervalt in zijn
geheel. Het begeleiden van de AOW-aanvraag en het wegwijs maken in de systematiek van de sociale
zekerheid vragen veel tijd en inspanning.
Waar nodig en mogelijk verwijzen consulenten cliënten door naar de relevante instanties en geven ze
basale uitleg over de te volgen procedures voor uitkeringen, belastingen of andere kwesties die ze
met Nederlandse overheidsinstanties moeten regelen. De bekende problemen worden besproken
met de SVB en andere betrokken organisaties. De SVB heeft bijvoorbeeld in 2019 afspraken gemaakt
met de Belastingdienst om te voorkomen dat automatisch volledig beslag gelegd wordt op de
uitkeringen in het buitenland wegens schulden in Nederland.
Gezien de gebleken structurele vragen van remigranten geeft het NMI prioriteit aan werkbezoeken
aan ontvangende landen. De opzet is: het samen optrekken met de SVB en de Nederlandse
vertegenwoordiging, het benaderen van lokale (officiële) instanties c.q. hulpverleners zodat
remigranten hun problemen ter plekke oplossen en het NMI een partij heeft om naar te verwijzen.
Direct contact met de instanties geeft het NMI meer mogelijkheden om mensen vooraf beter te
informeren. In 2019 is het werkbezoek aan Suriname conform deze opzet succesvol gerealiseerd.
De dienstreis naar Suriname heeft voor veel publiciteit gezorgd en voorzag in een sterke behoefte bij
de doelgroep. Instanties in dit land kunnen nu beter inspelen op de behoeften van de doelgroep van
de Remigratiewet. Zij zijn door de dienstreis geïnformeerd over de diverse knelpunten van de
ouderen die recent in het land zijn komen wonen en waar mogelijk zijn oplossingsgerichte
voorstellen tussen het NMI en de betrokken instanties in Suriname besproken. Veel praktische zaken
voor migranten zijn uitgezocht bij de diverse instanties in het land op de terreinen zorg,
inkomstenbelasting en burgerzaken/naturalisatie. De enorme behoefte aan informatie en advies
bleek uit het grote aantal vragen dat is gesteld tijdens de open spreekuren op de Nederlandse
ambassade in Paramaribo en de grote opkomst bij de voorlichtingen. Er zijn contacten gelegd met
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belastingadviseurs, zodat het NMI cliënten kan doorverwijzen. Ook is ondersteuning gevonden voor
begeleiding bij de aanvraag voor de verblijfsvergunning, wat in Suriname een complexe procedure is.
Praktische knelpunten zoals het vooruitbetalen van de zorgverzekering na remigratie, zijn aangekaart
en zouden worden uitgezocht. Vervolgens is de opgedane kennis gedeeld met Surinaamse
organisaties in Nederland en zijn vervolgafspraken gemaakt over het begeleiden van cliënten bij
remigratie. Een dienstreis naar Marokko is inmiddels in voorbereiding, deze zal in 2020 plaatsvinden.
Voorlichting in het buitenland heeft een preventieve werking: voortaan kunnen cliënten bij vragen of
knelpunten over sociale uitkeringen of belastingzaken, zelf de juiste procedure volgen om informatie
en advies in te winnen.
Voor de structurele inbedding van deze inspanningen heeft het NMI contact gezocht met het Loket
Buitenland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het NMI zal aansluiten bij hun inspanningen
om de dienstverlening van de overheid aan de mensen in het buitenland te verbeteren. Het eerste
onderzoek van het Loket Buitenland naar de dienstverlening van de overheid in het buitenland is in
2019 gepresenteerd. Het onderzoek heeft nauwelijks respons gehad uit niet (oorspronkelijk)
Nederlandse doelgroepen. Maar de problemen en de verwachtingen van respondenten komen
overeen met die van remigranten. Afgesproken is dat het NMI zal meewerken aan het tweede
onderzoek om de respons onder niet-Nederlanders te stimuleren en mee te denken over het
verbetertraject. Succes van het Loket Buitenland is ook van belang voor de voorbereiding van
remigratie. Het eerste verbeterpunt gaat bijvoorbeeld over vermindering van belemmeringen bij het
gebruik van DigiD vanuit het buitenland. Het NMI zal haar ervaringen volledig delen.

NMI consulent Shyama M. Manichand tijdens bijeenkomst NEHOB in Rotterdam t.b.v. Surinaams Hindoestaanse senioren
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Medewerkers en organisatie NMI in perspectief van de Strategie naar 2024
Na de ingezette afslanking van de afgelopen jaren heeft het NMI 12.6 formatieplaatsen in 2019. Er
werden daarnaast drie stagiairs ingezet. Er zijn regelmatig trainingen rond aanpassingen in het
cliëntregistratiesysteem. Ook hebben alle consulenten een training gevolgd over actuele
aanpassingen in de sociale wetgeving.
In 2019 is de gemiddelde leeftijd van de NMI medewerkers 50,4 (met een spreiding van 28 tot 66), de
gemiddelde diensttijd is 16,5 jaar (met een spreiding van 1 tot 32 jaar). Het ziektepercentage van het
NMI is vrij laag, nl 4,4% in 2019 wat ook een graadmeter voor van de betrokkenheid van de
medewerkers5.
Bij de opstelling van het document Strategie naar 2024 is lang stilgestaan bij de vraag hoe NMI haar
integrale adviesrol in stand kan houden gezien de kenmerken van onze doelgroep en de
omgevingsfactoren, met name die van onze partners. Het blijkt dat de veelzijdige kennis en
betrokkenheid van onze medewerkers en het decentrale aanbod in de eigen taal de cruciale
succesfactoren zijn.
De discussie over de Strategie naar 2024 brengt met zich mee dat onze medewerkers zich gaan
oriënteren op een werkleven na het NMI. Afgesproken is dat er een adequaat Sociaal Plan
ontwikkeld wordt om de kansen van onze medewerkers bij het van-werk-naar-werk proces te
versterken.
Ten aanzien van de personele samenstelling is geconstateerd dat de HR-capaciteit zoals in 2019
onvoldoende is om een van-werk-naar-werk proces adequaat in te richten. Meer HR-capaciteit is
noodzakelijk in komende jaren. De behoefte aan beleidscapaciteit zal de komende jaren minder
worden omdat de Remigratiewet ongewijzigd uitgevoerd wordt tot eind 2024. Na het vertrek van de
beleidsmedewerker in november 2019 is daarom besloten deze functie te laten vervallen. Hiermee
kiest het NMI voor een vermindering van formatieplaatsen bij overhead en behoud van de
uitvoerende formatie. Gezien de kenmerken van onze doelgroep is het optimaal doorzetten van een
decentraal en divers aanbod een voorwaarde om onze taak uit te kunnen voeren conform de
dienstverleningsovereenkomst met het Ministerie van SZW.

Externe communicatie
Met voorlichtingen en publicatiemateriaal informeert het NMI de doelgroepen van de
Remigratiewet. Tijdens de ramadan sluiten consulenten aan bij bijeenkomsten om in gesprek met
oudere migranten advies en uitleg te geven. Ook zijn er voorlichtingen met professionele
organisaties om verdieping te geven aan de samenwerking en zonodig cliënten over en weer te
kunnen doorverwijzen.
Op de website zijn nieuwsberichten over wijzigingen in locaties of voorlichtingen gepubliceerd.
Informatie over het NMI is vertaald in het Turks en Engels, dit geldt ook voor de machtigings-

5

Kort verzuim 0,98%, middellang verzuim 0,73% en lang verzuim 2,68%
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formulieren voor het verwerken van persoonsgegevens. De brochures zijn waar nodig geactualiseerd
en er is een brochure vertaald in het Creools, het meest voorkomende dialect in Kaapverdië.
Consulenten van het NMI zijn geïnterviewd door lokale radiostations. Dit betreft radio-uitzendingen
voor specifieke doelgroepen, zoals Kaapverdianen en Surinamers.

Flexibele en vaste spreekuurlocaties
Op de spreekuurlocaties van het NMI kunnen migranten spontaan langskomen of ze maken eerst een
afspraak. De locaties zijn vaak gevestigd in of nabij wijken met veel oudere migranten, om die reden
vinden de meeste spreekuren plaats in de Randstad. Tegelijkertijd blijft het NMI nauwlettend
monitoren of aanwezigheid, al dan niet incidenteel, mogelijk is in een van de drie noordelijke
provincies of in het Zuiden van Nederland. Indien bijvoorbeeld meerdere afspraken op een dag
gepland kunnen worden, kan een consulent naar zo’n flexibele locatie afreizen.
In 2019 is een nieuwe locatie in Amsterdam geopend. In het Westen van de hoofdstad wonen veel
Marokkaanse en Turkse ouderen en daarom is in een buurthuis op vaste dagen in de week een NMIlocatie geopend. Mogelijk leidt dit op termijn tot het sluiten van een andere locatie in Amsterdam. In
Den Haag wordt onderzocht of een tweede locatie, in een wijk met veel migranten, wenselijk is.
In onderstaande grafiek zijn de steden genoemd waar het NMI in een of meer locaties zijn
dienstverlening heeft aangeboden:

Locatie dienstverlening

Utrecht
Rotterdam
Amsterdam
Den Haag
Arnhem
Eindhoven
Enschede
Breda
Deventer
Roermond
Zaandam
Overig
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Bijlage 1 Dienstverlening NMI in cijfers
Algemeen
1. Prognose en realisatie van de dienstverlening

A. Dienstverlening

Prognose
2018

Informatie kort

Realisatie
2018

Prognose Realisatie
2019
2019

1.100

1.446

1.600

1.007

n.v.t.

3.711

n.v.t.

3.775

Cliëntcontacten (excl.informatie kort)

10.500

9.528

10.700

10.620

Cliëntcontacten (incl.informatie kort)

n.v.t.

10.974

12.300

11.627

100

102

100

101

Begeleide cliënten (excl.informatie kort)

Groepsvoorlichting

Cliënten
2.Cliënten naar geslacht
M/V
Man

2018
3.626

2019
3.369

1.407

1.346

124

67

5.157

4.782

Vrouw
Onbekend
Totaal

3. Cliënten naar leeftijd*
Leeftijdscategorie
Jonger dan 21 jaar

2018
11

2019
13

21 tot 35 jaar

66

84

35 tot 45 jaar

228

211

45 tot 55 jaar

764

736

55 tot 65 jaar

1.727

1.807

65 tot 75 jaar

714

843

75 jaar en ouder

350

481

onbekend

1.297

607

Totaal

5.157

4.782

* De leeftijd van een cliënt is onbekend, omdat de cliënt deze niet altijd wil verstrekken. Vaak wordt pas in een later stadium
van het traject, bijvoorbeeld bij het invullen van een aanvraagformulier voor de SVB of voor een andere instantie, de
geboortedatum genoteerd.
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4. Cliënten naar doelgroep
Doelgroep
Land of groep genoemd in wet

2018
4.701

2019
4.326

Vluchtelingen/ asielgerechtigden

161

159

Overig

295

297

Totaal

5.157

4.782

5. Cliënten naar geboorteland
Geboorteland
Turkije

2018
3.169

2019
2.970

Suriname

698

647

Marokko

385

301

Bosnië-Herzegovina

134

110

Nederland

143

166

Servië

55

63

Portugal

35

47

Spanje

38

36

Curaçao

38

19

Irak

33

31

Iran

35

30

Kaapverdië

37

29

9

21

Indonesië

31

19

Kroatië

20

16

Macedonië

9

12

Griekenland

21

12

Syrië

20

9

Egypte

23

8

Italië

13

7

5

6

Overig

206

223

Totaal

5.157

4.782

Tunesië

Kosovo
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6. Cliënten naar aantal aanvragen
NB: In de tabel staat het aantal aanvragen voor de remigratie-uitkering, die het NMI heeft begeleid.

Jaar

Aantal aanvragen via het NMI

2010
2011
2012
2013
2014

1.114
1.060
1.153
1.481
1.776

2015
2016
2017
2018
2019

231
196
225
218
186

Trajecten
7. Trajecten naar type dienstverlening

Type dienstverlening
Remigratiewet
Remigratie breed

2019
28%
1%

Informatie kort

18%

Oriëntatie

15%

Buitenland

19%

Export uitkering
Totaal

19%
100%

Cliëntcontacten
8. Cliëntcontacten naar type contact
Type contact
Face to face

2018
4.851

2019
4.270

5.066

5.590

241

235

75

56

Internetspreekuur

182

334

Extern (via intermediairs)

308

640

Telefoon
Schriftelijk
Remigratiedesk

Mail

82

236

Overig

169

266

Totaal

10.974

11.627
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9. Cliëntcontacten per spreekuurlocatie
Spreekuurlocatie
Utrecht

2018
4.793

2019
5.877

2.248

2.040

Amsterdam

910

769

Den Haag

841

636

1.213

1.184

Eindhoven

394

415

Enschede

72

54

Breda

146

144

Deventer

114

137

Roermond

29

63

Zaandam

98

78

Overig

116

230

Totaal

10.974

11.627

Rotterdam

Arnhem

* In deze plaatsen is de spreekuurlocatie beperkt open.

10. Cliëntcontacten naar acties
Acties in 2019

rem.wet

rem.breed oriëntatie export uitk.

info.kort

totaal

Algemeen informatieverzoek

16%

64%

38%

19%

0%

19%

Sociale verzekeringen/ export uitkeringen

19%

6%

6%

34%

0%

24%

Informatie remigratiewet

21%

4%

37%

1%

68%

15%

Schulden, belastingen, pensioen, spec. info

9%

9%

1%

14%

0%

10%

Doorgeven mutaties (adreswijziging)

7%

0%

1%

10%

0%

7%

Checklist vertrek of aankomst

2%

2%

0%

5%

0%

3%

Specifieke landeninformatie

6%

0%

0%

4%

0%

4%

11%

1%

0%

5%

0%

7%

Consult partner

1%

0%

0%

1%

0%

1%

Overig (Doorwijzing- administratieve taken)

8%

14%

15%

7%

32%

9%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Afstand nationaliteit/ IND

Totaal
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Groepsvoorlichting
11. Groepsvoorlichting naar doelgroep
Voorlichtingsbijeenkomst naar doelgroep
Turkije

2018
46

2019
39

26

32

8

8

12

13

Vluchtelingen en asielzoekers

3

4

Bosnië-Herzegovina

2

0

Overig

5

5

Totaal

102

101

Suriname
Intermediair
Marokko

12. Groepsvoorlichting naar aard van de organisatie
Type organisatie
Overheidsorganisaties

2018

2019
3

4

Cliëntorganisaties

68

62

Maatschappelijke organisaties

17

16

Overig

14

19

Totaal

102

101

13. Groepsvoorlichting naar aantal deelnemers
Aantal deelnemers
Minder dan 10

2018

2019
6

8

10 tot 50

62

53

50 of meer

34

40

102

101

4.702

6.928

40

66

Totaal aantal bijeenkomsten
Totaal aantal deelnemers
Gemiddeld aantal deelnemers

Netwerkcontacten en -activiteiten
14. Netwerkcontacten en -activiteiten naar type organisatie
Type organisatie
Overheidsorganisaties

19

2019
28

Cliëntorganisaties

66

97

Maatschappelijke organisaties

78

160

Consulaat/ buitenlands orgaan

11

19

Overig

31

24

Totaal

205

328
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Reeds geremigreerden en vluchtelingen
15. Reeds geremigreerden naar geboorteland
NB: In de tabellen staan de aantallen contacten met geremigreerden.

Remigratieland
Turkije

2018
1.837

2019
2.330

Suriname

175

270

Marokko

87

68

Bosnië-Herzegovina

26

22

9

5

13

12

Indonesië

8

6

Spanje

7

1

Servië

7

36

Irak

6

15

53

134

2.228

2.899

Iran
Portugal

Overig en onbekend
Totaal

16. Reeds geremigreerden naar type contact
Type contact
Face-to-face cliënt

2018
351

2019
368

Face-to-face derden

134

164

Telefoon cliënt

999

1.352

Telefoon derden

317

337

Schriftelijk cliënt

61

48

Schriftelijk derden

41

43

Remigratiedesk

75

43

Internetspreekuur

17

38

Externe overleg

nvt

329

Mail Cliënt/Contactpersoon

nvt

64

Overig

195

113

Totaal

2.228

2.899
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17. Reeds geremigreerden naar acties
NB: Contact met derden betreft met name kinderen van de remigrant en gemachtigden.

Acties
Algemeen informatieverzoek

2019
26%

Sociale verzekeringen/ export uitkeringen-betalingen
Informatie remigratiewet

20%
4%

Schulden, belastingen, pensioen en overige specifieke info

13%

Nazorg (Levensbewijs-Terugkeeroptie-Meerjarenvisum)

14%

Doorgeven mutaties

17%

Specifieke landeninformatie

1%

Afstand nationaliteit/ IND

1%

Consult partner

1%

Overig (Doorwijzing- administratieve taken)

5%

Totaal

100%

18. Vluchtelingen en asielgerechtigden naar geboorteland
Geboorteland
Irak

21

2019
31

Iran

27

30

Bosnië-Herzegovina

15

12

Syrië

16

9

Soedan

10

2

Somalië

5

3

Azerbeidzjan

4

3

Rusland

5

4

Armenië

5

5

Eritrea

5

2

Overig en onbekend
Totaal
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2018

47

58

160

159

31

19. Vluchtelingen en asielgerechtigden naar acties
Acties
Algemeen informatieverzoek

2019
25%

Sociale verzekeringen/ export uitkeringen

13%

Informatie remigratiewet

25%

Schulden, belastingen, pensioen en overige specifieke info

2%

Nazorg (Levensbewijs-Terugkeeroptie-Meerjarenvisum)

5%

Doorgeven mutaties

10%

Checklist vertrek of aankomst

2%

Afstand nationaliteit/ IND

9%

Overig (Doorwijzing- administratieve taken)

10%

Totaal

100%

Cijfers van de Sociale Verzekeringsbank
20. Aanvragen remigratievoorziening naar nationaliteit (bron: SVB)
Nationaliteit
Turkije

2018

2019
98

94

Nederland

69

81

Marokko

23

24

Bosnië-Herzegovina

17

15

Kroatië

6

4

Portugal

4

4

Indonesië

0

4

Servië

6

5

Spanje

5

1

Suriname

0

2

Overig

16

24

Totaal

248

258

NB: Niet alle aanvragen worden gehonoreerd.
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21. Vertrekgerechtigden met remigratievoorziening naar geboorteland (bron: SVB)
Bestemmingsland

2018
Remigratie
(incl. nihil)

2019
Remigratie
(incl. nihil)

Turkije

67

67

Suriname

26

21

Bosnië-Herzegovina

12

13

Marokko

17

12

Italië

1

1

Servië

4

4

Kroatië

6

4

Kaapverdië

0

3

Spanje

1

2

Tunesië

1

1

Overig

8

10

Totaal

145

138

NB: Het betreft het aantal gerechtigden, dit kunnen dus ook huishoudens zijn met meerdere personen. Niet iedereen die
een aanvraag doet krijgt in hetzelfde jaar een beschikking of vertrekt in het jaar van de toekenning. Vertrek moet binnen 12
maanden na beschikking plaatsvinden.
NB: Inclusief nihil houdt in dat ook personen worden meegenomen bij wie de remigratievoorziening wordt gecombineerd
met een andere uitkering.

22. Aanvragen versus vertrekgerechtigden
B. Aanvragen remigratieregeling en vertrekgerechtigden
Aanvragen
Totaal

Begeleid door NMI
Aantal

Vertrekgerechtigden Remigratie
(incl. nihil)
Totaal
Begeleid door NMI

%

Aantal

%

2018

248

218

88%

146

111

76%

2019

258

186

72%

138

100

72%
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Bijlage 2 Bestuurssamenstelling op 31 december 2019
Het bestuur van het NMI wordt conform artikel 4 van de Statuten van het NMI gevormd door:
- vertegenwoordigers van relevante maatschappelijke organisaties;
en/of
- leden die de doelgroepen van het remigratie- en integratiebeleid vertegenwoordigen;
en/of
- leden die zijn benoemd op grond van hun bestuurlijke kennis en ervaring.

Naam

Functie bij NMI

Dhr. W. Varkevisser

Voorzitter

Mw. S.V. Wolf

Secretaris

Mw. P. Muller

Penningmeester/ Vicevoorzitter

Mw. A. Asante

Bestuurslid
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Bijlage 3 Dienstreis Suriname mei 2019

Voorwoord
Voor cliënten die gebruik hebben gemaakt van de dienstverlening van het NMI zijn er concrete
afspraken gemaakt. Hieronder vallen zij die gebruik hebben gemaakt van de voorzieningen van de
Remigratiewet of van een andere regeling/wet, dan wel geheel op eigen kracht hun remigratiewens
hebben verwezenlijkt.
Facilitering door de Nederlandse ambassade
Bijzondere dank zijn wij verschuldigd aan de Tijdelijk Zaakgelastigde van de Nederlandse ambassade
te Paramaribo, dhr. Jaap Frederiks, voor het faciliteren van twee kantoorruimtes en twee zalen ten
behoeve van het houden van NMI spreekuren en voorlichting aan het publiek.
Voorts gaat onze bijzondere dank ook uit naar de heer Maarten van Zeben van de Sociale
Verzekeringsbank zonder wiens voorspraak het NMI haar activiteiten op de ambassade niet had
kunnen verwezenlijken.
De samenwerking met de heer van Zeben alsmede met mw. Rachida Robles de Medina van het
‘Bureau Sociale Zaken’ van de ambassade, hebben wij als prettig en nuttig ervaren. Evaluatie van de
bijeenkomsten met de heer van Zeben vond plaats in een ontspannen sfeer en de ontvangen
feedback nemen wij graag ter harte ten behoeve van onze dienstverlening.
Het NMI heeft heer van Zeben en mw. Rachida Robles de Medina geïnformeerd over de ter plaatse
gevoerde netwerkactiviteiten en onze ervaringen daarmee. Van het ‘Bureau Sociale Zaken’ en de
heer van Zeben van de SVB heeft het NMI ook een vollediger beeld gekregen over het reilen en zijlen
van onze (ex-)cliënten in Suriname. Deze uitwisseling van informatie is als zeer nuttig ervaren.
Tot slot mag niet onvermeld blijven dat ook de persvoorlichtingsdienst van de ambassade een
belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het welslagen van de dienstreis door ons bezoek aan
Suriname bij het publiek bekend te maken. Ook hiervoor onze dank.

Netwerkactiviteiten
1. Oriëntatiegesprek met Schuurman Advocaten op 20-05-2019
Schuurman Advocaten bekijkt de haalbaarheid van uitbreiding van de dienstverlening met een
afdeling die zich specifiek bezighoudt met de problematiek van remigranten, waaronder ex-cliënten
van het NMI. De website van het NMI is zeer uitgebreid maar de praktijk leert dat cliënten niet lezen.
Afspraken
-

Doorverwijzing op grond van gunstige ervaringen van cliënten kan worden gecontinueerd;
Afspraken (voorwaarden) over wel of niet doorverwijzen zullen op een ander tijdstip nog
worden besproken.
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2. Zelfstandig ondernemerschap remigrant, bezoek op 21-05-2019
Mw. Hortence Deekman is eigenaar van uitzendbureau Flexible Suriname en van Felisa Apartments.
Zij is cliënt van het NMI geweest en is uitgegroeid tot succesvol ondernemer.
Afspraken
-

Remigranten kunnen bemiddeld worden naar passend werk (de remigratie-uitkering is voor
velen niet kostendekkend en de belastingdruk hoog).
Aan remigranten zonder opvang kan voor korte of langere tijd huisvesting worden geboden.

3. Voorlichting aan het publiek op de ambassade op 20, 21 en 22 mei 2019, 13:00 tot 15:00 uur
Op bovengenoemde tijdstippen hebben de NMI consulenten vier voorlichtingsbijeenkomsten
gegeven op de Nederlandse ambassade, de toeloop was enorm. Zowel de voorlichtingsactiviteiten
voor het publiek als de persoonlijke consulten hadden het karakter van nazorg. In het bijzonder is
aandacht besteed aan vragen waarmee cliënten geconfronteerd werden, eenmaal gevestigd in
Suriname.

4.

Het Ministerie van Justitie en Politie, werkbespreking op 21-05-2019

Afspraken
-

-

-

Het Ministerie van Justitie en Politie verschaft met een in te plannen workshop inzicht in de
vestigings- en naturalisatieprocedure. Dit zodat NMI consulenten hun cliënten beter kunnen
voorbereiden op hun vertrek.
Voorstel om een pilot project in de vorm van een driehoeksoverleg tussen het Ministerie van
Justitie en Politie, het NMI en de Nederlandse Ambassade te starten. Doel: het monitoren
van het proces rond remigratie met het oog op de vereisten die de Remigratiewet stelt.
Het aangaan van een structureel samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Justitie
en Politie en het NMI, waarbij zij elkaar van relevante actuele informatie blijven voorzien.

5. Gesprek met Sociaal advocaat mw. mr. G. Meiland (remigrant) op 23-05-2019
Jongere, afgestudeerd in Nederland en met haar moeder geremigreerd. Specialismen: Nederlands
recht, vreemdelingenrecht, strafrecht, sociale zekerheid. Regelt onder meer naturalisatieverzoeken,
aanvragen i.v.m. verblijfstitel, zorgverzekeringen, familierecht voor de wat oudere, vaak
laaggeschoolde remigrant.
Afspraken
-

-

Doorverwijzingen vanuit het NMI naar haar in stand houden en voortzetten;
Zij houdt het NMI op de hoogte van allerhande actuele informatie ten behoeve van de
publieksvoorlichtingen in Nederland;
Het NMI informeert haar over de laatste ontwikkelingen rond de Remigratiewet,
uitvoeringsbesluiten, sociale zekerheid en al het andere dat van belang kan zijn voor de
remigrant.
Mevrouw Meiland zal in het verlengde van de nazorgtaak van het NMI cliënten die wij
doorverwijzen bijstaan.
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6. Ministerie van Financiën, Belastingdienst, 23-05-2019
- De remigrant zal attent gemaakt worden op bestaande aftrekposten die zij laten liggen,
bijvoorbeeld bij mantelzorg;
- De ten onrechte als belastbaar inkomen gerekende tegemoetkoming in ziektekostenpremie
kan worden herzien, daartoe moet een verzoekschrift worden ingediend. Het NMI attendeert
cliënten hierop.
- De medewerkers van de dienst belast met inkomstbelasting wordt andermaal geïnstrueerd
dat de tegemoetkoming in de ziektekostenpremie op basis van de Remigratiewet, niet tot
het belastbaar inkomen behoort.

7. Gesprek met mw. drs. J. Martins, klinisch psycholoog en docent aan de Anton de Kom
Universiteit op 24-05-2019
- Resultaten van haar bevindingen met door haar behandelde cliënten kunnen door de
zorgverzekeraar worden aangewend voor het aanbieden van een verzekering op maat.
- Zij functioneert als onafhankelijke professional in samenwerking met andere professionals
(bijvoorbeeld advocaat, arts, sociaal werker etc.) waarbij zij een significante rol kan spelen bij
de toepassing van een specifiek behandelplan.
Toelichting: Vaak zijn (de wat oudere) remigranten niet zelfredzaam, ze zijn digibeet of lijden aan
lichamelijke of psychische aandoeningen. Dit pleit niet voor een riante maatschappelijke
uitgangspositie. Doorverwijzing naar een professional zoals mevrouw Martins kan het begin zijn van
een oplossing.

8.
-

Het Ministerie van Justitie en Politie, activiteit: workshop op 24-05-2019
Workshop Surinaams vreemdelingenrecht, toelatingsbeleid, naturalisatie, interne procedures
met het Ministerie van Binnenlandse Zaken et cetera.

Afspraken
-

-

Het Ministerie van Justitie en Politie stelt bij online aanvragen van een vergunning tot verblijf
voor NMI cliënten een speciaal telefoonnummer beschikbaar voor eventuele begeleiding.
Consulenten van het NMI beschikken over een rechtstreeks e-mail contact met de
betreffende afdeling van een speciaal daartoe aangewezen ambtenaar.
De Afdeling Vreemdelingenzaken staat NMI consulenten indien nodig telefonisch bij tijdens
de (digitale) aanvraag van een verblijfstitel.
Consulenten van het NMI kunnen navraag doen bij deze vaste contactpersoon over de status
van de aanvraag om een verblijfstitel, of naturalisatieverzoek ter verkrijging van de
Surinaamse nationaliteit.
Zowel het NMI als het Ministerie van Justitie en Politie zullen remigranten op het hart
drukken om tijdig adreswijzigingen door te geven, zodat zij niet in de problemen raken.
Het Ministerie van Justitie en Politie zal met instemming van cliënten met het oog op de
nazorgtaak van het NMI adreswijzigingen aan het NMI doorgeven.
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Conclusies





Het bezoek van het NMI heeft duidelijk gemaakt dat nazorg voor langere tijd na remigratie
noodzakelijk blijft.
Surinaamse organisaties, zowel private als overheidsinstellingen, staan open voor
samenwerking en kennisoverdracht.
Het bezoek van het NMI heeft er mede toe geleid dat er bij de betrokken instanties en
personen verdieping in de aangehaalde kwesties heeft plaatsgevonden.
Geformaliseerde maatschappelijke dienstverlening zoals in Nederland kent Suriname niet
(sociaal loket, juridisch loket, opvanghuis dak- en thuislozen, crisisopvang, begeleid wonen,
budgetbeheer, et cetera). Deze activiteiten worden door religieuze groeperingen ingevuld en
ook kleinschalig op particulier initiatief.

Utrecht, 1 december 2019
Consulenten NMI: de heer Purcy Denz en mevrouw Shyama Manichand
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