Bel voor een afspraak:
(030) 234 29 36
Hoofdkantoor
Utrecht
Spreekuur: iedere werkdag
Catharijnesingel 50,
3511 GC Utrecht
Postbus 19215
3501 DE Utrecht
T (030) 234 29 36
F (030) 230 49 32
nmi@nmigratie.nl
www.nmigratie.nl

Overige
spreekuurlocaties
Amsterdam
Spreekuur op afspraak
Buurtzaak
Chris Lebeaustraat 4
1062 DC Amsterdam

NL

Arnhem
Spreekuur op afspraak
Wijkcentrum Symfonie
Valckeniersstraat 1
6828 RM Arnhem

Deventer
Spreekuur op afspraak
Wijkwinkel Bibliotheek
Stromarkt 18
7411 PK Deventer

Breda
Spreekuur op afspraak
Instituut voor
Maatschappelijk Welzijn
Willemstraat 20
4811 AL Breda

Eindhoven
Spreekuur op afspraak
Gemeente Eindhoven
Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven

Den Haag
Spreekuur op afspraak
Bibliotheek Schilderswijk
Koningstraat 439
2515 JL Den Haag

Download de NMI APP

Enschede
Spreekuur op afspraak
Verzamelgebouw
Nijverheidstraat 11
7511 JM Enschede
Rotterdam
Spreekuur op afspraak
Humanitas
Bergwegplantsoen 10
3037 SK Rotterdam

Terugkeren of blijven?

Wat doet het Nederlands
Migratie Instituut
Het Nederlands Migratie Instituut (NMI)
geeft samenhangende informatie, advies
en begeleiding aan migranten en erkende vluchtelingen die willen terugkeren
naar het land van herkomst of willen
migreren naar een ander land. Daarnaast
adviseert het NMI over regels bij vertrek
en aankomst. Ten slotte biedt het NMI
ook informatie en advies aan migranten
die al met een regeling geremigreerd
zijn.

Kosteloze ondersteuning
De dienstverlening van het NMI is geheel
kosteloos en de adviesgesprekken
kunnen bovendien vaak in de eigen taal
gevoerd worden. Om zoveel mogelijk
dichtbij u in de buurt te kunnen afspreken, heeft het NMI 9 vaste spreekuurlocaties verspreid in het land. Ook zijn
er regelmatig spreekuren op een aantal
extra locaties. Kijk voor deze spreekuren
en locaties bij u in de buurt op
www.nmigratie.nl of bel voor meer
informatie 030 2364245.

Wilt u terugkeren?
Als u overweegt te verhuizen naar het
land van herkomst kunt u terecht bij een
consulent van het NMI. In een gesprek
kunt u samen met de consulent nagaan
wat daar allemaal bij komt kijken.
Mogelijk kunt u gebruikmaken van de
ondersteuning die de Remigratiewet
biedt. Of misschien heeft u een uitkering
die u kunt exporteren.

De consulenten van het NMI kunnen u
hierover uitgebreid adviseren en helpen
bij het aanvragen van de betreffende
regeling. Ook kunnen de consulenten u
informeren over het regelen van uw
zorgverzekering, pensioen, uitkering,
voogdij, verblijfsdocumenten en
belasting. Daarnaast zijn zij goed op de
hoogte van de regels in onder meer
Turkije, Marokko, Suriname en Bosnië
zodat het advies echt op maat is.
De NMI consulenten helpen de voor- en
nadelen van remigratie op een rij te
zetten zodat u een weloverwogen
beslissing kunt nemen.

Voorwaarden remigratieuitkeringA
Hieronder staan enkele voorwaarden
om in aanmerking te komen voor de
remigratie-uitkering. Neem contact op
met het NMI voor het doornemen van
alle voorwaarden.
Om in aanmerking te komen voor een
remigratie-uitkering dient u onder
andere:
• geboren te zijn in, en de nationaliteit
(gehad) te hebben van:
Bosnië- Herzegovina, Griekenland,
Italië, Kaapverdië, Kosovo, Kroatië,
Macedonië, Marokko, Montenegro, 		
Servië, Portugal, Slovenië, Spanje,

Suriname, Tunesië of Turkije,
dan wel afkomstig uit Indonesië te zijn
en voorkomen in het register van de
Wet Rietkerk-uitkering, óf als erkend
vluchteling of asielgerechtigde tot 		
Nederland toegelaten te zijn;
• voor uw aanvraag tenminste 8 jaar
legaal in Nederland gewoond te
hebben;
• onmiddellijk voorafgaand aan uw
aanvraag ten minste één jaar een
sociale uitkering, zoals WW, bijstand,
arbeidsogeschiktheidsuitkering, AOW
of een daarmee vergelijkbare uitkering
te hebben;
• ten minste 55 jaar oud te zijn.

Meer weten?
Bent u niet zeker of u in aanmerking komt
voor een remigratie-uitkering? Bel dan
030 2364245 voor meer informatie.
Als u wilt remigreren en u komt in aanmerking voor een remigratie-uitkering, dan
dient u een aanvraag te doen bij de SVB.
Het NMI kan u ook daarbij helpen. Als u
het Nederlands niet voldoende beheerst,
kunnen de NMI consulenten u adviseren
in het Turks, Arabisch, Bosnisch, Spaans,
Engels of Frans.
Maak daarvoor een afspraak via
030 2342936. U kunt uw vragen ook
stellen via het contactformulier op
www.nmigratie.nl.

Quote van een echtpaar dat het NMI heeft bezocht:A
‘Als ik ga remigreren ga ik naar het NMI. Het is een goede organisatie die mijn taal spreekt en
de cultuur goed kent. We werden erg vriendelijk ontvangen. Dat zie je niet overal. De NMI-consulenten leggen de voor- en nadelen van de remigratie goed uit. Wat ik van mijn omgeving
hoor blijkt toch anders te zijn. Daar ben ik erg blij om. Het was een neutraal gesprek.’
De vraag is nog wel voor het echtpaar, of ze een uitkering gaan exporteren of een remigratie-uitkering gaan aanvragen. ‘Ik dacht dat ik alleen met mijn AOW kan remigreren. Maar mijn
man heeft geen Nederlandse nationaliteit, omdat hij dat niet heeft gekregen. Ik heb zelf een
dubbele nationaliteit. Daarom gaat mijn partner de remigratie-uitkering aanvragen.’

Terugkeren of al
teruggekeerd?
In het geval van remigratie biedt het
NMI deskundige ondersteuning bij de
voorbereiding en afhandeling van
administratieve zaken. Met de gratis
NMI App kunt u zelf de hoogte van uw
uitkering berekenen.

Bent u al geremigreerd en heeft u
vragen over de Nederlandse wet- en
regelgeving, dan kunt u daarvoor ook
bij het NMI terecht via de
infolijn +31 (0)30 236 42 45
of via een e-mail aan
remigrantendesk@nmigratie.nl.

