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Inleiding 

Stichting 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. 
 

Een dienstverleningsovereenkomst tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW) en het NMI vormt het kader voor de diensten die NMI aan belangstellenden biedt. SZW en 
NMI zijn na eerdere overeenkomsten een dienstverleningsovereenkomst aangegaan voor de periode 
2016-2020. Per 2021 treedt een nieuwe overeenkomst voor 2 jaar in werking, met een optie van 
twee jaar verlenging tot eind 2024. 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 plan dat de dienstverlening van NMI stopt 
wanneer de wettelijke grondslag voor financiering door SZW komt te vervallen. 

In voorliggend jaarverslag zijn de activiteiten en resultaten van het jaar 2020 beschreven.  

Veel oudere migranten overwegen ooit terug te keren naar het geboorteland. Terugkeren is een 
flinke ingreep en vereist de nodige voorbereiding. NMI biedt al bijna 30 jaar begeleiding aan 
migranten en is de facto hiermee onder andere een laagdrempelig voorportaal voor de SVB, de 
instantie die uitvoering geeft aan de Remigratiewet.  

Remigreren is complexe materie. Hierbij spelen zowel sociale, emotionele als economische factoren 
een rol. Voor het uitzoeken van alle remigratie opties is daarom een consult bij NMI vaak essentieel. 
Potentiële remigranten krijgen veelal in hun eigen taal informatie en advies over de ins-en-outs van 
remigreren.  

Ook na hun remigratie benaderen mensen het NMI als een vriendelijk en bekend gezicht in 
Nederland 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 een unieke organisatie voor een 
zeer hulpbehoevende doelgroep.  

Het jaar 2020 zal de boeken ingaan als het jaar dat Covid-19 toesloeg. Dit fenomeen heeft een forse 
impact gehad op de doelgroep, op de dienstverlening van NMI en zeker ook de medewerkers. Ineens 
was alles anders. Hieronder meer daarover.  

  

                                                           
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 willen 
terugkeren naar hun geboorteland. Het NMI geeft informatie over de in de Remigratiewet 
beschreven remigratie-uitkering en aanverwante regelingen en onderwerpen. Sinds 2010 is 
voorlichting aan reeds geremigreerden tevens onderdeel van de kerntaak van de organisatie. In de 
praktijk blijkt dat de vragen van cliënten zich niet alleen beperken tot de Remigratiewet, maar ook 
andere voorzieningen betreffen die relevant zijn in dit kader. 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. 

Als onafhankelijke organisatie geeft NMI objectieve voorlichting. De dienstverlening is kosteloos. 
Deze twee factoren dragen sterk bij aan de toegankelijkheid van de dienstverlening voor de 
doorgaans weinig draagkrachtige cliënten. 

Cliënten uit de grootste doelgroepen worden geholpen door consulenten die -naast hun kennis van 
de Nederlandse wet- en regelgeving- op de hoogte zijn van de sociale wetgeving, pensioenen en 
andere relevante factoren, zoals visa en zorgverzekeringsmogelijkheden 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 een uitgebreid netwerk heeft met partners als migranten-
organisaties, lokale overheden en welzijnsorganisaties. Waar mogelijk werkt NMI op of in de buurt 
van hun locaties. In 2020 is echter nauwelijks sprake van dienstverlening op locatie geweest en heeft 
NMI ten gevolge van de Covid-19 situatie de dienstverlening voor het overgrote deel via internet en 
telefoon moeten aanbieden.  

Om zijn taak uit te voeren biedt 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) 

In 2020 zijn de diensten genoemd bij de laatste 3 bullets vanaf medio maart in het gedrang gekomen. 
Daartegenover is de intensiteit van de diensten qua individuele contacten -voorlichting, 
informatievertrekking en begeleiding- zeer sterk toegenomen. Hieronder meer daarover.  

Het NMI onderscheidt zich met een integraal informatie- en begeleidingsaanbod. Het NMI stelt het 
belang van de cliënt centraal en zoekt samen met de cliënt(en) naar de beste oplossingen binnen de 
gegeven wettelijke en andere kaders in beide landen. De potentiële remigranten willen eerst alle 
opties goed doornemen, waarna meestal een lang proces van wikken en wegen tussen verschillende 
factoren doorlopen wordt, alvorens een besluit te nemen: blijven of teruggaan.  
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Omvang van de dienstverlening 

Nagenoeg alle contacten met cliënten die voorafgaan aan een mogelijk dienstverleningstraject 
beginnen met ‘informatie kort’. Het gaat dan om een korte vraag en/of het maken van een afspraak.  

De volgende stap in het proces is de ‘intake’: 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, van 54% in 2018 tot 72% in 2020. Door de vele vragen die deze 
groep heeft, zien we dat vaak direct in het eerste contact feitelijk al een traject start met cliënten. 
Het aantal ‘informatie kort’ contacten neemt zowel absoluut als relatief af.  

Het aantal trajecten ‘begeleiden’ is nagenoeg hetzelfde als in 2019. Maar het aantal contacten (excl. 
Informatie kort) is enorm toegenomen, met 60% tot bijna 17.000. De oorzaak hiervan is duidelijk: om 
cliënten te begeleiden via de telefoon/email/whatsapp zijn veel meer contacten nodig. Voor het 
leggen van contact, het opbouwen van vertrouwen, uitleggen en toelichten, het doornemen van 
formulieren en andere documenten. Samen met een cliënt of een echtpaar aan tafel de zaken 
doornemen werkt doorgaans prettiger en efficiënter, maar was in 80% van dit jaar geen optie.  

Het aantal voorlichtingsbijeenkomsten is zeer beperkt in 2020 door het staken ervan in maart. 
Mogelijk zal in de loop van 2021 het voorlichten op locaties weer starten en zullen er online 
voorlichtingen plaatsvinden.  

A. Dienstverlening Prognose 
2019 

Realisatie 
2019 

Prognose 
2020 

Realisatie 
2020 

Informatie kort 1.600 1.007 1.100 651 

Begeleiden cliënten (excl. Informatie kort) n.v.t. 4.782 n.v.t. 4.642 

Clientcontacten (excl. informatie kort) 10.700 10.620 10.100 16.986 

Clientcontacten (incl. informatie kort) 12.300 11.627 n.v.t. 17.637 

Groepsvoorlichting 100 101 100 23 
 
De aanvragers zijn migranten uit landen die gekoppeld zijn aan de Remigratiewet of het zijn 
vluchtelingen. De grootste groep aanvragers heeft de Turkse nationaliteit, meer dan 50% in 2020.   

Na een lichte stijging in 2019 is het aantal aanvragen zoals te verwachten in deze onzekere tijd fors 
gedaald, naar 165. Daarvan is 75% begeleid door NMI. De conversie van het aantal cliënten met 
vragen over en belangstelling voor remigratie naar uiteindelijke aanvragen voor de Remigratiewet is 
zoals elk jaar beperkt. Dit uiteindelijke aantal ligt hoger dan wellicht gezien de coronasituatie te 
verwachten zou zijn.  
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B. Aanvragen remigratieregeling en vertrekgerechtigden 
  Aanvragen Vertrekgerechtigden 

Remigratie (incl. nihil) 
Totaal Begeleid door NMI Totaal Begeleid door NMI 

Aantal % Aantal % 
2019 258 186 72% 138 100 72% 
2020 165 123 75% 119 101 85% 

* Deze cijfers zijn afkomstig van de Sociale Verzekeringsbank. 
 
Van de vertrekgerechtigden ontvangt 28% geen remigratie-uitkering, maar een ‘nihil beschikking’. 
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 nihil beschikking 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-uitkering - 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 meer financiële) gevolgen van de te nemen stappen. In 2020 is 
ongeveer 30% van de cliënten AOW-gerechtigd tegenover 28% in 2019 en 21% in 2018. Steeds meer 
remigranten zijn AOW-gerechtigd. Door met slechts de exporteerbare uitkering te vertrekken, 
kunnen deze remigranten indien zij dat willen de Nederlandse nationaliteit behouden.  

Samenstelling doelgroep NMI 

Het totaal aantal cliënten van 4642 bestaat voor 72% uit mannen, dit is vergelijkbaar met 2019. Dit 
jaar is er meer doorgevraagd op leeftijd. Waar in 2019 van 67 personen het geslacht niet vastgelegd 
was, is dat in 2020 op 0 uitgekomen.  Het aantal nieuwe cliënten is uitgekomen op 3499, dit is circa 
75% van het totaal aantal cliënten, vergelijkbaar met 2019. Deze cliënten worden als nieuw 
beschouwd omdat zij NMI voor het eerst benaderd hebben of voor langere tijd geen contact gezocht.  
 
Het aantal cliënten van 55 jaar en ouder is 3539, oftewel 76% van het totaal (zie tabel 3 in de bijlage). 
Personen die 51 jaar of ouder zijn in 2020 kunnen voor eind 2024 de leeftijdsgrens van 55 jaar 
passeren en daardoor in principe de remigratie-uitkering aanvragen. Van de ruim 700 huidige 
cliënten in de doelgroep 45-55 jaar behoort naar verwachting tussen de 350 en 400 hiertoe. Naast de 
huidige cliënten zijn er nog de oud-cliënten (meer dan een jaar geen contact) die zodra zij in de buurt 
van de passende leeftijd zijn om in aanmerking te komen, weer contact kunnen opnemen met NMI.  

Ruim 30% procent van de cliënten is alleenstaand (alleen, gescheiden of weduwe/weduwnaar). Het 
percentage cliënten dat na het 18e levensjaar naar Nederland is gekomen en daarmee voldoet aan 
een van de voorwaarden van de Remigratiewet neemt jaarlijks toe. In 2020 is dat ruim 60%, in 2019 
58% en in 2018 50%. De vergrijzing van de doelgroep speelt hier een rol. Een deel van de cliënten die 
zelf niet in aanmerking komt voor de Remigratiewet, heeft echter partners die wel in aanmerking 
komen.  
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In tabel 5 (bijlage) is te zien dat de cliënten uit verschillende (geboorte)landen komen -in totaal 48.  
Het aandeel cliënten dat afkomstig is uit andere dan de doelgroep landen (‘Overig’ bij tabel 4) is 5%. 
Deze cliënten worden indien mogelijk doorwezen naar andere instellingen. Wederom is het aandeel 
cliënten met een Turkse achtergrond gestegen, van 61% in 2018 en 62% in 2019 naar 67% in 2020. 
Het aantal cliënten uit Suriname en Marokko is gedaald. De categorie Nederland (ruim 4%) is 
gestegen en bestaat uit cliënten die geboren zijn in Nederland of cliënten die de Nederlandse 
nationaliteit hebben. Het betreft merendeels Surinaamse cliënten. Voor wat betreft de Balkanlanden 
is een lichte stijging te zien.  

Hier moet opgemerkt worden dat de voorgenomen inspanning om meer in contact te komen met 
specifieke doelgroepen niet ten uitvoer kon worden gebracht door de impact van corona op de NMI 
voorlichtings- en marketingactiviteiten. Deze periode was helaas niet opportuun hiervoor en wordt 
doorgeschoven naar 2021.  

In onderstaande grafiek wordt de verhouding weergegeven voor de vijf meest voorkomende 
nationaliteiten en een categorie van de 11 nationaliteiten die daarna komen.  

Grafiek geboorteland doelgroep 

 

Trajecten 

Voor wie de cijfers tussen 2019 en 2020 wil vergelijken, volgt voor de volledigheid informatie m.b.t. 
2019. Na het traject ‘informatie kort’ - veelal telefonisch en maximaal 10 minuten - volgde tot medio 
2019 een oriëntatietraject als intake. Het oriëntatietraject vormde het intakeproces 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 vervallen in het 
registratiesysteem.  

Ingaande medio 2019 vallen alle cliënten die een duidelijke vraag hebben over remigratie in het 
remigratietraject. De overigen komen dan respectievelijk in andere trajecten zoals Export uitkering, 
Remigratiebreed of Buitenland.  
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In overeenstemming met de hulpvraag vormt het remigratietraject met 52% het meest voorkomende 
type dienstverlening. Het traject Export uitkering, waarin vooral vragen over het meenemen van 
uitkeringen en AOW worden besproken, komt op 14% (19% in 2019). De trajecten Remigratie en 
Export uitkering kunnen indien van toepassing parallel lopen, waarbij de cliënt de benodigde 
informatie krijgt om een weloverwogen keuze te maken.  

De ‘Buitenland’ dienstverlening blijft substantieel. Meer en meer verwijst NMI naar andere 
organisaties (Nederland wereldwijd, Belastingdienst, SVB, UWV, etc.) Cliënten die vanuit het 
buitenland contact opnemen, hebben veelal een samengestelde vraag, waarvoor zij anders meerdere 
organisaties moeten bellen. Zij zoeken bij NMI een antwoord ‘in samenhang’.  

Het traject Remigratiebreed  betreft advisering over remigratie aan nationaliteiten die niet in de wet 
voorkomen, in 2019 betrof het 1% van de trajecten, in 2020 3%.  

Cliëntcontacten 

In tabel 8 (bijlage) is goed te zien dat in het coronajaar 2020 alles anders is, zoals hierboven al 
toegelicht. Het aantal contacten is toegenomen met 52%. Het aantal telefoongesprekken is 
verdubbeld, het aantal mails en schriftelijke contacten verviervoudigd. Videobel-contacten (122) en 
Whatsapp contacten (1744) zijn nieuw. Daartegenover staat een flinke afname in face-to-face 
gesprekken. Het aantal externe contacten is ook stevig toegenomen, naar ruim 1500. NMI vormt 
vaak de brug voor cliënten naar diverse instanties. Het doel is de cliënt steeds meer rechtstreeks met 
de instanties in contact te brengen. Niet alle instanties zijn er echter op gericht, de cliënt bij de veelal 
samengestelde problematiek als geheel en op een begrijpelijke manier te helpen.  
 
In 2020 is er veel thuisgewerkt, of volgens een rooster met spreiding op het NMI hoofdkantoor in 
Utrecht. Diverse locaties waren een groot deel van het jaar gesloten.  

 

In tabel 10 zijn de cliëntcontacten afgezet met het type traject versus de uitgezette acties. Op 
totaalniveau komen de volgende acties het meest voor: algemeen informatieverzoek, informatie 
Remigratiewet en export uitkeringen. Opvallend is dat ook veel uitgevoerde acties betrekking 
hebben op schulden, belastingen en pensioenen. Ook komen activiteiten rond afstand nationaliteit 
en IND vraagstukken regelmatig voor. Dit bevestigt dat complexe advisering vaak nodig is, waarbij 
meerdere zaken uitgezocht moeten worden voordat de cliënt kan remigreren. De actie ‘Consult 
Partner’ is niet hoog in aantal, maar in de optiek van NMI erg belangrijk. Dat staat voor 324 partners 
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die expliciet om nadere informatie hebben gevraagd en door NMI zijn ingelicht over de remigratie-
mogelijkheden en de consequenties van remigratie voor hen.   

 

Groepsvoorlichting 

Groepsvoorlichting is al vele jaren een belangrijke activiteit van NMI. De manier bij uitstek om veel 
mensen uit de doelgroepen op een informatieve en vrijblijvende manier te bereiken. Veelal in de 
avonden, ook wel in de weekenden, op diverse locaties. Slechts in de eerste 2 maanden van 2020 
konden voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd worden. Het aantal is daardoor ook uitermate beperkt: 
23 stuks, waarmee toch ruim 800 mensen bereikt zijn. Al snel is het idee ontstaan om de 
voorlichtingen online te verzorgen, helaas is dat in 2020 nog niet gelukt. De toename van het aantal 
cliëntcontacten slokte alle tijd van de consulenten op. Daarnaast wilde NMI niet stimuleren dat 
cliënten bij elkaar zouden komen om gezamenlijk aan online bijeenkomsten deel te nemen. Veel 
cliënten hebben niet de middelen of vaardigheid om zelfstandig online aan een bijeenkomst deel te 
nemen. NMI is wel begonnen informatieve video-opnames te maken. Daarnaast is in 2020 het plan 
opgevat om, mede met het oog op de afbouw, informatiemateriaal te ontwikkelen dat via de 
vernieuwde website zal worden aangeboden. Het kan hier zowel videomateriaal als geanimeerde 
procesweergaves, beslissingsbomen en geschreven teksten betreffen.  

Groepsvoorlichtingen vormen altijd een trigger voor (nieuwe) contacten. Net zoals open spreekuren 
in het verleden een aanzet vormden naar individuele dienstverleningstrajecten.  

Het heeft NMI consulenten overigens niet ontbroken aan verzoeken vanuit hun netwerk om 
voorlichtingen te komen verzorgen in deze tijd. NMI is daar conform het overheidsbeleid en het 
interne coronaprotocol niet op ingegaan. Dat viel de consulenten zwaar, want het zijn stimulerende 
bijeenkomsten.  
 

 
Netwerkactiviteiten 

Veel van de netwerkactiviteiten vinden plaats of worden getriggerd door het werken op locaties in de 
buurt van andere partijen, of zelfs in hetzelfde gebouw. In 2020 was alles anders.  

NMI is er ondanks de bijzondere situatie in geslaagd 145 netwerkactiviteiten te ontplooien. Wel 
kleinschaliger dan normaal, maar toch. De werkrelatie met de bij het remigratieproces en nazorg 
betrokken partijen stond dit jaar flink onder druk. Veel van onze contacten daar werkten thuis en in 
grote organisaties kostte het meer tijd om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. In het algemeen 
was hun bereikbaarheid daardoor niet altijd optimaal, deze kwam in de loop van het jaar weer op 
gang. Deze bereikbaarheid had ook invloed op de NMI cliënten die juist in deze periode snel 
duidelijkheid zochten. Veel meer vragen dan normaal werden daardoor aan NMI gesteld. NMI heeft 
als kleine en daarmee flexibele en operationele organisatie direct in maart zijn bereikbaarheid met 
prioriteit kunnen borgen.  
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Reeds geremigreerden 

NMI is en blijft voor reeds geremigreerde cliënten en anderen in het buitenland een favoriet 
aanspreekpunt. Het NMI beleid is erop gericht deze contacten te beperken tot het eerste jaar na 
remigratie. In 2021 zal hier verder op gestuurd worden. De beschikbaarheid van Nederland 
wereldwijd is een positieve ontwikkeling, NMI verwijst cliënten zo mogelijk naar hen. NMI heeft goed 
contact met Nederland wereldwijd en mogelijk kan een aantal consulenten in de loop van of na 2024, 
wanneer de dienstverlening vanuit NMI gestopt is, in die organisatie een rol spelen.  

Het aantal contacten met deze groep is met 60% toegenomen ten opzichte van 2019. Voor de 
contacten vanuit Turkije gaat het zelfs om 80%. Zie de tabellen 15 en 16 (bijlage).  

Met name in het eerste jaar na remigratie moeten cliënten veel regelen. Zij ontvangen post van de 
Nederlandse overheid waarmee ze geen raad weten. Elke verandering in sociale zekerheidswet-
geving of de handhavingsactiviteiten van bepaalde instanties zoals het UWV of de SVB zorgt voor 
veel onrust en onduidelijkheid. Mensen kunnen met hun vragen laagdrempelig, snel en kosteloos bij 
het NMI terecht. De consulenten spreken regelmatig hun zorg uit, hoe dit na het stoppen van de NMI 
dienstverlening moet gaan. Een eenduidig aanspreekpunt waar mensen met hun vragen echt 
geholpen worden, en niet alleen worden doorgestuurd naar meerdere andere partijen, is van groot 
belang.  

In tabel 17 (bijlage) wordt weergegeven om welke acties het in deze contacten gaat.  

In 2019 is een klein aantal NMI medewerkers naar Suriname gereisd om het netwerk in Suriname te 
versterken en aan de zelfredzaamheid van de reeds geremigreerden te werken. Het effect van deze 
reis is in 2020 niet te beoordelen door de situatie die door covid-19 ontstond. Zoals in de 
onderstaande paragraaf ‘Ontwikkelingen bij doelgroepen Remigratiewet’ wordt toegelicht, 
veranderde er in Suriname snel erg veel, juist ook in het verstevigde netwerk. Onverwachte 
procedurele veranderingen in Suriname - versterkt door zeer beperkte informatieverstrekking 
daarover- hadden een stagnerende invloed op de zelfredzaamheid van remigranten, waardoor zich 
voor hen een onduidelijk toekomstperspectief aftekende.  

De beoogde reis naar Marokko ging in 2020 gezien de situatie niet door.  

 

Vluchtelingen en asielgerechtigden  

Zoals de hierna volgende grafiek laat zien, is de hulpvraag van vluchtelingen en asielgerechtigden  
licht toegenomen in 2020, met 21%, na een doorlopende afname in de afgelopen jaren. Cliënten uit 
Irak, Iran, Azerbeidzjan, Bosnië en Syrië zijn het meest vertegenwoordigd (57%).  

De Syriërs die 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 
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ervaren het als prettig om zonder al teveel formaliteiten die een overheidsorgaan vaak kenmerken, 
een spreekuurlocatie te kunnen bezoeken en daar hun vragen voor te leggen.  

Nu en dan staat er ’s morgens een vluchteling of asielzoeker voor de deur bij het NMI kantoor in 
Utrecht, na de nacht op straat te hebben doorgebracht.  

 

 

Uit de praktijk; gesprek met een cliënt, remigratie in coronatijd.  

Ter illustratie naast alle cijfers en andere informatie, een relaas op microniveau uit de dagelijkse 
consulentenpraktijk. Het hierna volgende relaas is van de hand van één van de Surinaamse NMI 
consulenten, maar met enige fantasie is het zeker ook van toepassing op cliënten die naar andere 
doelgroep landen willen remigreren. Het schetst een beeld van een niet altijd even soepel en 
eenvoudig proces, waarbij hulp van familie en hulp uit het eigen of NMI netwerk onmisbaar is.  
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Mw. X is heeft al een gevorderde leeftijd bereikt, zij is 75 jaar en wil de jaren die haar nog gegeven zijn 
doorbrengen in haar geliefde geboorteland Suriname. Haar zoon woont er, heeft een eigen woning en wil 
moeder graag bij zich hebben, met haar schoondochter kan zij het gelukkig uitstekend vinden. 

Voor de begeleiding van mw. X is het van belang om rekening te houden met enkele omstandigheden: 

• Mw. heeft haar Nederlandse nationaliteit door optie herkregen; 
• Mw. heeft naast haar AOW-uitkering een aanvullende uitkering ingevolge de Participatiewet (AIO 

aanvulling van de SVB); 
• Mw. kan de verstrekte informatie via de telefoon niet altijd in het juiste kader plaatsen en zij 

vergeet veel; 
• Mw. begrijpt de correspondentie van de SVB niet, of niet altijd even goed; 
• Mw. heeft een verblijfstitel nodig om in Surinaamse te mogen wonen, zij is voor Suriname 

vreemdeling (Nederlandse nationaliteit); 
• Mw. heeft in verband met de coronapandemie speciale toestemming van de Surinaamse overheid 

nodig om op het vliegtuig te mogen stappen richting Suriname; 

Verder: 

• Wat moet ze regelen voor vertrek. 
• Wat moet ze regelen na vertrek. 
• Kunnen wij haar nazorg verlenen na remigratie. 
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Hoe het begon 
Mw. X is een lief vriendelijk persoontje met wie ik in het jaar 2019 een oriëntatiegesprek heb gehad in de 
locatie Den Haag. 
 
Uiteindelijk besluit zij na overleg met familie dat zij voorgoed terug wil naar Suriname, maar het probleem is 
nu dat zij mij niet meer in persoon kan spreken, slechts telefonisch. Hoe nu verder? Vanaf het moment dat 
de coronapandemie heeft toegeslagen, is afspreken in persoon niet meer mogelijk. Er is kunst- en vliegwerk 
vereist om cliënten te kunnen bijstaan, vooral waar het niet zelfredzame cliënten betreft.  

Alternatief voor het persoonlijk gesprek 
Op mijn laptop vul ik digitaal samen met cliënt -aan de telefoon- de aanvraag in. Ik stuur deze vervolgens als 
bestand naar de frontofficemedewerkers met het vriendelijk verzoek deze uit te printen en naar het 
woonadres van cliënt op te opsturen. Als consulent ben ik mij ervan bewust dat cliënten veelal geen raad 
weten met de aanvraag als je hen niet precies vertelt wat er dient te gebeuren. Dus komt er een briefje met 
instructies gelijkluidend aan de uitleg die ik al telefonisch met haar heb gedeeld. Het gaat erom dat kopieën 
van bewijsstukken bij de aanvraag gevoegd worden, zoals kopie paspoort, bankrekening, verblijfsdocument, 
enz. Daarnaast vermeld ik dat zij de aanvraag dient te ondertekenen met de instructie ohet in een 
voldoende gefrankeerde enveloppe naar de Sociale Verzekeringsbank te sturen. 
 
Wat schetst mijn verbazing als ik in de loop van dezelfde week de aanvraag met bijbehorende stukken 
ongetekend in mijn postvak bij het NMI tegenkom. Dat was nou juist niet de bedoeling, de stukken moeten 
naar de SVB. 

Dus weer bellen naar cliënt maar het dringt niet door, de informatie is te veel voor haar. Ik stel dus voor of 
een lid van de familie -een kind, of kleinkind misschien- haar zou willen bijstaan. De familie moet haar niet 
aan haar lot overlaten in deze kwestie. 

Uiteindelijk meldt zich een nicht, mw. Y. Met toestemming van cliënt X zal zij voortaan samen met mij op 
afstand de remigratieprocedure begeleiden, zij is bekend met het internet en geeft les op een basisschool. 
Dus dan wordt het een stuk gemakkelijker zou je denken, ik heb gelukkig haar telefoonnummer. 

Verzoek om afstand te doen van haar Surinaamse nationaliteit 
Mw. X heeft toen zij naar Nederland kwam als ex-Nederlander haar Nederlandse nationaliteit 
teruggekregen door middel van de optieprocedure. In tegenstelling tot de naturalisatieprocedure is afstand 
doen van de oude nationaliteit bij de optieprocedure niet verplicht. Voordat de behandeling van haar 
remigratieverzoek kan doorgaan, dient zij op verzoek van de SVB afstand te doen van de Nederlandse 
nationaliteit ingevolge de Remigratiewet. 
 
Nu stelt de (Surinaamse) ‘Wet op het Surinamerschap en het Ingezetenschap’ dat de Surinaamse 
staatsburger die vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt, de Surinaamse nationaliteit verliest. Mw. X is 
dus geen Surinaamse meer op grond van de wetgeving van haar geboorteland. 

Paniek. Hoe nou verder? Mw. X noch mw. Y noch kleinzoon A die ook meehelpt, hebben enig idee hoe ze 
met dit verzoek moeten omgaan. Het is totaal onbekend terrein voor hen. Zelf beschikken ze niet over de 
kennis en om hieraan te voldoen, of het netwerk om hulp te krijgen De nicht, mw. Y, had al naar het 
Consulaat-Generaal van Suriname gebeld voor informatie. 

Om de impasse te doorbreken bel ik als NMI consulent namens cliënt naar de consul (een van onze 
belangrijkste netwerken) en besloten wordt dat vanuit Suriname met tussenkomst van het consulaat een 
digitale aanvraag ter verkrijging van een ‘verklaring omtrent nationaliteit’ aan NMI wordt verzonden. 
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Deze verklaring is afkomstig van het Centraal Bureau Burgerzaken te Paramaribo.  

Mw. Y, nicht van mw. X, verzekert mij dat zij de aanvraag m.b.t. de ‘verklaring omtrent nationaliteit’ kan 
uitprinten, samen met cliënt zal invullen en door haar zal laten ondertekenen. 

Vervolgens zal het geheel gescand en naar mijn NMI emailadres worden gezonden. Zelf mogen ze de 
aanvraag niet rechtstreeks naar het consulaat verzenden, alles loopt volgens afspraak tussen het consulaat 
en het NMI. 

Deze hobbel wordt binnenkort dus genomen. In de verklaring staat dat mw. X het Surinaams 
staatsburgerschap van rechtswege verloren heeft bij de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit, of 
woorden van gelijke strekking. Op basis hiervan zal de SVB de remigratie-aanvraag verder in behandeling 
nemen. 

Vermogensonderzoek in het remigratieland 
Omdat mw. X naast haar AOW maandelijks een Aanvullende Inkomensvoorziening voor Ouderen (AIO) 
ontvangt, dient zij eventueel vermogen in binnen- en buitenland op te geven. Immers, de AIO is niets 
anders dan de Participatiewet maar dan uitgevoerd door de SVB als het gaat om AOW-gerechtigden. 
Mw. X zal bij haar zoon en zijn gezin in Suriname gaan inwonen. Zij krijgt in het kader van het vermogens-
onderzoek van de SVB het verzoek om stukken aan te leveren, waaruit het eigendomsrecht van de woning 
blijkt. 

Zij zegt tegen mij: “De woning is van mijn zoon.” Huur of eigendom? Dat weet zij niet, wat maakt dat uit? 
“Mijn zoon woont er dus is het van hem!” Geef haar eens ongelijk. Ik leg haar en haar nicht uit dat zij een 
officieel document van het GLISS (Grondregistratie en Land Informatie Systeem) uit Suriname moeten 
kunnen overleggen aan de SVB. 

Kennelijk is er ook hier weer ‘ruis’ ontstaan want dezelfde week tref ik in mijn postvak van het hoofkantoor 
NMI te Utrecht een kopie van het Nederlands paspoort van zoonlief uit Suriname aan, met een eigenhandig 
opgestelde brief waarin hij verklaart eigenaar te zijn van de woning. 

Opnieuw klim ik in de telefoon: “Mw. X, uw zoon dient zich te wenden tot het GLISS en daar vandaan een 
officieel document voorzien met stempel (als het kan met apostille-stempel) te halen. Kan ik terugbellen als 
uw schoonzus of uw kleinzoon aanwezig is? Dan kan ik precies uitleggen wat er moet gebeuren.” 

Zo gezegd zo gedaan, ik krijg de kleinzoon aan de lijn die zijn oom de precieze instructies zal doormailen. Ik 
vraag voor alle zekerheid ook of oom mij zijn emailadres wil doorgeven voor als dat nodig mocht zijn. 

Ik ontvang per mail het document van het GLISS en zend die per papieren post door aan de SVB. Onduidelijk 
is of hetzelfde document ook gezonden is naar de SVB. Cliënten hebben er moeite mee om het onderscheid 
te maken tussen onze voorlichtings- en bemiddelingstaak en de taken van de SVB. 

Verblijfstitel voor Suriname 
Zij gaat elk jaar voor de duur van twee maanden naar Suriname en heeft via het Ministerie van Justitie en 
Politie een permanente verblijfsvergunning die komt te vervallen indien zij meer dan 12 maanden per jaar 
buiten Suriname verblijft. 
Nu had zij op 28 december 2020 Suriname bezocht moeten hebben om haar verblijfsvergunning te 
behouden, door de coronapandemie heeft Suriname restricties ingesteld op buitenlandse vluchten en kon 
zij niet vertrekken. 
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Technisch gezien is de verblijfsvergunning komen te vervallen en dient zij een andere verblijfstitel aan te 
vragen. Dat kan ook op grond van de Wet Personen van Surinaamse Afkomst. 

Ik verwijs haar nicht en kleinzoon naar de webpagina voor de aanvraag van het zgn. PSA-document (PSA 
staat voor ‘Personen van Surinaamse Afkomst’) teneinde zelf te proberen om de aanvraag te realiseren. 

Mocht het niet lukken dan kan ik als NMI consulent iemand in ons vertrouwde en betrouwbare netwerk 
benaderen om hierbij behulpzaam te zijn.  

Bemiddeling NMI om af te mogen reizen naar Suriname 
In verband met de coronacrisis is alles anders dan vroeger. Aan repatrianten wordt slechts onder zeer 
uitzonderlijke situaties toestemming verleend om naar Suriname af te reizen. 
 
Als zij kunnen aantonen dat remigratie het doel is van de reis en zij daartoe een goed gemotiveerd verzoek 
indienen om af te mogen reizen, kan het gebeuren dat zij daartoe toestemming krijgen van de Surinaamse 
overheid. Ik zeg kan, en niet zal, want het is afwachten geblazen. 

Als ons daarom verzocht wordt, en dat is meestal zo, kunnen wij helpen met de onderbouwing van het 
verzoek onder overlegging van de nodige stukken. Vóór corona was dit niet nodig, nu helaas wel. Let wel, 
de motivatiebrief is altijd van de cliënt zelf en door hem of haar ondertekend. Het NMI is niet de 
verzoekende instantie maar staat de cliënt bij. Bij hoge uitzondering wordt in schrijnende situaties de hulp 
van het consulaat ingeroepen. 

Huisbezoek 
Bij zeer hoge uitzondering kon in het pré-coronatijdperk de cliënt bezocht worden omdat er bijvoorbeeld 
sprake was van immobiliteit of van een andere zwaarwegende omstandigheid, waardoor de cliënt niet op 
het spreekuur kon komen. Voor een dergelijk bezoek moet er wel altijd sprake zijn van urgentie. 
 
Nu gebeurt dat niet meer, dergelijke cliënten kunnen we niet (goed) bereiken. Meestal hebben ze geen 
sociaal netwerk waar ze op kunnen terugvallen of met wie wij samen de remigratieplannen kunnen helpen 
realiseren (familie, vrienden, kinderen). 

Cliënt is nog niet vertrokken 
Telefonisch of per mail wordt cliënt voorgelicht welke stappen hij of zij dient te ondernemen voor vertrek 
(wanneer uitschrijven uit de BPR, apostille-stempel laten plaatsen op uittreksel BPR gegevens en 
uitschrijvingsbewijs, mogelijkheid tot woningbewaring, het afgeven van machtiging om lopende zaken af te 
handelen, verwijzing naar belastingconsulent voor lopende zaken enz.). Voor veel cliënten is dit een hele 
kluif en zij redden het niet zonder hulp van NMI of goede ondersteuning van de naaste omgeving. Als zij 
zich tot de wijkteams wenden voor hulp wordt vaak door datzelfde wijkteam het NMI gebeld voor 
verduidelijking. 
 
We hebben dan wel de mogelijkheid om met de instanties te overleggen, zodat cliënt alsnog -door het 
juiste pad te bewandelen- zijn of haar zaken kan afronden. 

Nadat cliënt vertrokken is 
Tijdens het pre-corona tijdperk werden persoonlijke gesprekken gevoerd met cliënten en eventuele 
partners of andere familieleden die hen vergezelden. Dat was prettig voor de cliënt en door het ‘face-to- 
face’ contact ontstond er vertrouwen. Dat is er nu ook nog, maar wel anders. 
 
Als richtlijn geldt dat cliënten met NMI contact mogen blijven opnemen wanneer zij vragen hebben in de 
eerste periode na vertrek. Aan Surinaamse cliënten wordt een stappenplan overhandigd en dat wordt zo 
nodig later aangepast. 
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Conclusie 
Om het niveau van dienstverlening te kunnen handhaven is er nogal wat creativiteit vereist van de 
NMI consulenten. Op het netwerk dient eerder en vaker een beroep gedaan te worden en familie en 
andere instanties worden nauwer betrokken bij het begeleidingsproces. Doordat de cliënten ons niet 
kunnen ontmoeten, althans niet in persoon, is de dienstverlening afstandelijker geworden en heeft 
het er de schijn van dat zulks ten koste gaat van de laagdrempeligheid. 

Niettemin slaagt NMI er goed in om de dienstverlening met enige vindingrijkheid op peil te houden 
en dat blijkt ook uit het gegeven dat het cliëntenbestand in ieder geval niet afneemt. 

 

  

Het stappenplan wordt persoonlijk met de cliënt doorgenomen. In coronatijd moet je maar hopen dat cliënt 
over een computer beschikt (dat is zeker niet vanzelfsprekend) en dat het stappenplan kan worden 
gemaild. Zo niet, dan wordt het per papieren post opgestuurd. 

Na ontvangst daarvan wordt telefonisch het document puntsgewijs doorgenomen met de nodige 
toelichting. Laatstelijk zijn er in Suriname kennelijk wijzigingen doorgevoerd in de praktijk, die aan de cliënt 
(voorlopig) mondeling worden medegedeeld.  

Dit stappenplan wordt continu actueel gehouden en zal zo nodig op korte termijn weer worden aangepast, 
uiteraard na overleg met, en door natrekking bij de officiële bron. 
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2. Beleid en organisatie  

Planning, beleid en werkelijkheid 

Op 15 januari 2020 publiceerde NMI het document ‘Werkplan 2020/Strategie naar 2024’. Nauwelijks 
twee maanden later werd alles anders. Al vanaf begin maart 2020 heeft NMI de voorlichtingsbijeen-
komsten grotendeels stilgelegd. Per 13 maart is de reguliere dienstverlening op locatie gestaakt. 
Thuiswerken is ingevoerd en op 16 maart zijn de medewerkers gestart met de telefonische 
consulten. Bestemmingslanden gingen dicht. Luchtruimen werden gesloten. Cliënten die de huur al 
hadden opgezegd en de koffers gepakt om te vertrekken, vertrokken niet (onderstaand nader 
geïllustreerd).  

Een bijzondere periode brak zo aan voor de NMI organisatie. Improviseren en inspelen op de nieuwe 
werkelijkheid. Thuiswerken, een werkplek creëren. In de loop van 2020 verbeterde NMI de 
voorzieningen voor medewerkers om hun werk voor een wat langere periode vanuit huis te kunnen 
doen. Maar hoelang zou het duren? Het zou toch snel voorbij zijn? NMI heeft gekozen voor een 
upgrade van de communicatiemiddelen en ICT voorzieningen. Dat bleek een goede keus. Bij het 
schrijven van dit jaarverslag werken de consulenten nog steeds grotendeels thuis. Benieuwd wat de 
status is wanneer het volgende jaarverslag geschreven wordt.  

Het was een druk jaar. Diverse geplande activiteiten konden helaas niet worden opgepakt, zoals 
onder andere intensieve marketing voor de doelgroepen die minder bereikt worden, een werkreis 
naar Marokko en de veelgevraagde NMI voorlichtingsbijeenkomsten. Daarvoor in de plaats is er 
beduidend meer tijd besteed aan de contacten met de cliënten. Per cliënt waren veel meer 
contacten nodig. Terwijl in de afgelopen 5 jaar gemiddeld 2,2 contacten per cliënt het gemiddelde 
was, komt het aantal contacten per cliënt uit op 3,8 in 2020. Om dit te faciliteren is ook de bezetting 
aan de telefoon om afspraken in te plannen versterkt.  

Belangrijk om op te merken is dat veel cliënten hebben aangegeven heel erg graag langs te willen 
komen om ‘ín het echt’ met een consulent te spreken. Het remigratieproces is ingrijpend, er komt 
veel bij kijken en de dienstverlening begint bij voorkeur met het opbouwen van vertrouwen. 
Daarmee komt informatie gemakkelijker op tafel. Een gesprek voeren, de ander in de ogen kunnen 
kijken, dat is wat mensen gewend zijn en goed werkt. De consulenten maken er in deze periode het 
beste van maar zodra het weer kan zal een groot deel van het consulentenwerk weer aan tafel met 
cliënten plaatsvinden.  

 

Werken aan de toekomst 

In 2020 betekende werken aan de toekomst het werken aan een nieuwe dienstverlenings-
overeenkomst met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het concretiseren 
van de afbouw, het plan om de dienstverlening van de stichting per 31 december 2024 te 
beëindigen. In de loop van het jaar is de dienstverleningsovereenkomst afgerond voor de periode 
2021 tot en met 2022. Er resteert één optie tot verlenging: 2023 tot eind 2024. Op 31 december 
2024 loopt dan de Remigratiewet af en daarmee stopt, zo is het plan, ook de dienstverlening van 
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NMI. De concretisering van de afbouw begint met een duidelijke opdracht aan de directeur: 
organiseer de afbouw, in goed overleg met het bestuur en natuurlijk SZW.  

Nu hebben sommige medewerkers van NMI vaker meegemaakt dat er in enige mate afgebouwd 
moest worden en dat er een sociaal plan werd opgesteld. Daarom vereist de volledige afbouw 
serieuze inzet om de realisatie in gezamenlijke inspanning te bewerkstellingen. Aan de voorbereiding 
is in 2020 intensief en doelgericht gewerkt:  

• Wat betekent dit voor de dienstverlening?  
o Een toenemende vraag? Hoe kunnen we de vraag regulieren om een piek eind 2024 te 

voorkomen?  
o Informeren van de doelgroepen? Hoe bereiken wij juist de doelgroepen die minder van 

de NMI dienstverlening gebruikmaken? 
o Hoe kan NMI zich uiteindelijk steeds verder beperken tot de kern van de dienstverlening, 

en toch de doelgroepen goed ondersteunen? 
• Wat betekent dit voor de borging van kennis en de overdracht eind 2024? 

o Een project is van start gegaan om de kennis en ervaring die NMI heeft te verzamelen, 
vast te leggen en te ontsluiten op een manier die andere professionals van dienst kan 
zijn.  Zo draagt NMI bij aan goede ondersteuning van de doelgroepen na 2024.  

o In deze coronaperiode is de samenwerking met andere partijen/partners minder 
eenvoudig. In 2021 en daarna zal dit intensief worden opgepakt. Eerder zijn als 
belangrijke partners al SVB, Nederland Wereldwijd, de gemeentes en organisaties van de 
doelgroepen geoormerkt. Netwerken en bouwen aan samenwerking ‘in het echt’ is de 
focus. 

• Wat betekent dit voor de medewerkers? 
o Is het nu zeker, stopt NMI? 
o Welke ondersteuning biedt NMI in de jaren op weg naar het eind van de dienstverlening? 
o Wat zijn de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, hoe bereid je je daarop voor? 
o Blijven tot het einde of eerder weggaan? 

Eind 2020 is de realiteit meer dan voorheen duidelijk. Een aanzet voor marketingplannen is gemaakt 
om groepen die minder gemakkelijk van de NMI diensten gebruikmaken te informeren. En op die 
manier een piek in de laatste maanden te voorkomen. De website wordt vernieuwd en zal meer dan 
voorheen betrokken worden bij de voorlichting, door middel van videomateriaal en andere 
hulpmiddelen. In de loop van 2021 zal e.e.a. zichtbaar worden. Eind 2020 is de afbouw geen papieren 
exercitie meer, maar een proces waarbij een ieder betrokken is.  

 

Ontwikkelingen bij doelgroepen Remigratiewet 

Onderstaand wat feiten en indrukken van de grootste doelgroepen die de NMI consumenten willen 
en kunnen delen, in relatie tot deze bijzondere Covid-19 periode. Onzekerheid, onduidelijkheid, 
onrust. Sommige elementen verschillen daadwerkelijk per doelgroep, maar er zijn veel 
overeenkomsten. Een deel van de verschillen komt eenvoudig voort uit praktische verschillen. Kun je 
met de auto het land bereiken? Zijn de grenzen open voor creatieve reizigers? Hoe is de zorg in het 
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bestemmingsland geregeld, dat is in deze tijd een belangrijke vraag. Woont de familie nog ‘daar’? 
Hoe gaat de overheid met de situatie om, blijft de overheid goed functioneren, of komt de 
‘dienstverlening’ deels stil te liggen? 

 

Marokko 

Voor Marokko geldt dat het luchtruim grotendeels gesloten is geweest. Dat betekent geen of 
nauwelijks remigratie. Ook in de loop van 2021 is het nog onduidelijk wanneer het luchtruim open 
gaat. Begraven worden in het land van herkomst en in de eigen culturele traditie is voor velen 
belangrijk. Meerdere ouderen willen liever daar begraven worden. Zij geven aan terug te willen maar 
dit was voor een groot deel van het jaar niet mogelijk. Al helemaal niet wanneer iemand aan covid 
overleden is. Begraven worden in Nederland zonder verzekering is een kostbare zaak, maar voor een 
aantal Marokkaanse immigranten in deze periode onvermijdelijk. Nabestaanden kampen met de 
financiële gevolgen hiervan. Een enkeling heeft besloten om te remigreren omdat één van zijn 
ouders is overleden en hij/zij bij de overblijver wil zijn en voor hem/haar te zorgen. In Marokko geldt 
een strenge lockdown, zonder de juiste documenten kun je niet of nauwelijks reizen. Militairen 
controleren in het gehele land. Begin 2021 wordt duidelijk dat Marokko het vaccineren goed op orde 
heeft. Marokkanen wereldwijd zijn hier trots op.  

 

Turkije 

In het voorjaar van 2020 toen het Coronavirus zich verspreidde en Nederland maatregelen 
aankondigde, zoals het annuleren van vluchten, was het een gekkenhuis aan de ‘balie’ van het NMI. 
Tientallen cliënten meldden zich met de mededeling niet en/of niet tijdig te kunnen vertrekken. 
Meerdere cliënten wilden zo snel mogelijk vertrekken omdat ze ‘de bui zagen hangen’: nu of 
voorlopig niet. De impact op de work load was enorm. Voor één deel van de cliënten moest uitstel 
en/of annulering van vertrek aangevraagd worden en voor een ander deel een spoedafhandeling. 
Het in het thuisland bij aankomst in quarantaine moeten weerhield cliënten niet om te vertrekken. 
De Turkse sociaal attaché in Deventer liet in een netwerkcontact weten ook intensief met vragen 
bezig te zijn. Er waren remigranten op bezoek in Nederland die tijdelijk niet terug konden naar 
Turkije. Voor die groep moest hun verblijf verlengd worden. UWV, SVB, zorgverzekeraar 
(reisverzekering) en in sommige gevallen IND moesten benaderd worden. Andersom werd NMI ook 
benaderd door cliënten op bezoek in Turkije die niet konden terugkomen. Remigranten die jaarlijks 
meerdere keren in Nederland hun familie/kinderen, vrienden bezoeken, mochten Nederland niet 
binnenkomen. Ondanks hun meerjaren visum werd hen de vlucht naar Nederland geweigerd. Toen 
de intensive care afdelingen vol raakten, belden vele bezorgde mensen die wilden vertrekken, om als 
ze dood zouden gaan in ieder geval  in hun eigen land te sterven. Turkije stuurde vliegtuigen rond de 
wereld om van waar dan ook hulpbehoevende Turken te repatriëren. De Turkse aanpak van het 
coronavirus en het aankondigen van de opening van vele ziekenhuizen in verschillende Turkse steden 
gaf de Turkse Nederlander hoop. De Turkse Lira verloor in waarde tegenover de Euro. De remigrant 
kreeg ruim 30% meer voor zijn Euro dan voorheen. Dat heeft impact op zowel de in Euro uitbetaalde 
remigratie-uitkering als de exporteerbare uitkeringen. De levensstandaard van de remigrant in 
Turkije werd ineens -ten gevolge van de crisis- hoger.  
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Suriname 

De meeste Surinaamse remigranten hebben het afgelopen jaar vanwege de coronapandemie en de 
maatregelen van de Surinaamse overheid niet de gelegenheid gehad om hun remigratieplan uit te 
voeren. Remigranten die een aanvraag hadden ingediend en reeds een positief besluit ontvingen van 
SVB moesten uitstel van vertrek aanvragen tijdens de lockdown van Suriname. Remigratie is geen 
essentieel reisdoel en daarom komen remigranten in de wachtrij om na de lockdown te vertrekken. 
SVB houdt hier in overleg met NMI rekening mee. Ondanks de gevolgen van Covid-19 groeit de 
remigratiebereidheid onder de Surinaamse doelgroep. Geduld is wel nodig, het is nog niet bekend 
wanneer de lockdown in Suriname wordt opgeheven. 

Ten gevolge van het aantreden van de nieuwe regering hebben er verschuivingen plaatsgevonden 
van medewerkers op strategische posities op de ministeries van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse 
Zaken en Justitie en Politie. Het laatstgenoemde ministerie is verhuisd naar een nieuwe locatie.  Ook 
wordt er gewerkt met een aangepast werkrooster. De administratieve processen zijn hierdoor 
enigszins vertraagd. NMI heeft de taak van nazorg voor een periode van een jaar. Uit de ervaringen 
van remigranten in dat eerste jaar bleek dat de naturalisatieprocedure gewijzigd is. De informatie 
hierover vanuit de Surinaamse overheid had NMI niet bereikt. NMI heeft dit bij SVB en het consulaat 
van Suriname gesignaleerd. Het consulaat zet zich in om de actuele informatie hieromtrent te 
vergaren en analyseren en vervolgens met NMI en SVB te delen.  

 

Balkan 

In Bosnië en Herzegovina is in maart 2020 de noodtoestand uitgeroepen. Dat betekende een 
onbekende situatie met een zeer beperkte informatievoorziening. De vliegvelden gingen dicht in de 
lente. Bij de grensovergangen met Kroatië werden kampen voor verplichte isolatie van twee weken 
opgezet, een coronatest was vereist. Voor met name de ouderen en kinderen onder de 18 werden 
strenge maatregelen doorgevoerd in de vorm van een verbod om het huis te verlaten. Veel mensen 
raakten in een isolement.  

Cliënten die een positieve beschikking hadden ontvangen en hun remigratie al hadden geregeld, 
konden of durfden door sluiting van vliegvelden en beperkt wegvervoer niet te vertrekken. Er 
leefden de nodige vragen bij cliënten. ‘Hoe transporteer ik mijn bezittingen als de grenzen van de 
tussenliggende EU landen dicht zijn?’ ‘Verlies ik het recht op remigratie als ik later vertrek?’ ‘Hoe 
wordt de coronazorg in mijn thuisland georganiseerd?’ ‘’Kan ik niet beter in Nederland blijven?’ 

In de zomer verslechtert de situatie in Servië en Montenegro. Nederland stelt het inreisverbod voor 
Servië en Montenegro weer in.  

In de tweede helft van 2020 worden verdergaande maatregelen van kracht in Bosnië. Vanwege een 
forse stijging van het aantal besmettingen worden o.a. de volgende maatregelen in Bosnië van 
kracht. Niet 1,5 maar 2 meter afstand houden. Altijd mondkapjes in de publieke ruimte, ook buiten. 
Geen grote groepen. Veel thuisonderwijs. Niet-spoedeisende medische zorg en operaties worden 
uitgesteld. De winkels en horeca blijven onder voorwaarden open. Er komt een avondklok. Er wordt 



2020 – jaarverslag NMI   23 

streng toegezien op naleving, met de naleving gaat het niet goed. Er zijn weinig vluchten, maar 
buitenlandse reizigers mogen wel het land in, met een recente negatieve coronatest.  

Op een gegeven moment behoren Bosnië en Servië tot de wereldwijde top-3 van landen met de 
meeste nieuwe besmettingen per hoofd van de bevolking. Verwacht wordt dat het vaccineren in 
2021 op gang zal komen maar, zo wordt bekend m.b.t. Bosnië, er wordt slechts een beperkte 
hoeveelheid vaccins besteld. In Servië gaan ze er anders mee om en wordt gekeken naar het inkopen 
van vaccins uit China en Rusland.  

De instabiliteit van de pensioenstelsels, de economische vertraging in 2019 en de migratietrends 
(waarbij naar schatting 50.000 mensen per jaar Bosnië verlaten) maken Bosnië en Herzegovina zeer 
kwetsbaar voor de huidige crisis. Het effect op remigratie zal in de loop van 2021 duidelijker worden.  

 

Partners van NMI 

Vorig jaar signaleerde NMI dat de trend in 2019 is dat veel organisaties te maken hebben met krimp, 
vooral op gemeentelijk niveau. De landelijke organisaties hebben minder last van krimp, maar 
beperken hun dienstverlening meer en meer tot hun directe werkterrein c.q. hun controlerende 
taak. Zelfredzaamheid is wat van cliënten wordt verwacht. Ouderen met een lager opleidingsniveau 
en een beperktere beheersing van het Nederlands hebben nogal wat moeite om met deze 
ontwikkelingen om te gaan. Dit aspect speelt des te meer naarmate ouderen meer behoefte hebben 
aan integraal advies. In 2020 heeft NMI door de menselijke maat, tijd en aandacht veel cliënten 
kunnen helpen die echt begeleiding bij het remigratieproces nodig hadden en zal dit tot eind 2024 
blijven doen.  

Veel (overgedragen) kennis gaat door de bovengenoemde krimp verloren. Voor het overdragen, 
verkrijgen en borgen van kennis is tot nu toe vooral vertrouwd op samenwerken en mondelinge 
overdracht, onder andere in de vorm van werkoverleg. In 2020 is de samenwerking met de partners 
verder bemoeilijkt door het vele thuiswerken bij de meeste professionele en vrijwillige organisaties. 
Zoals hierboven al genoemd, omdat consultenten niet op locaties werken, was er niet een zoals 
normaal vanzelfsprekend contact. Zodra mogelijk zullen in de -hopelijk nabije- toekomst de 
contacten weer intensiever worden opgepakt. In de hoop dat de bekende gezichten er nog zijn. Voor 
netwerken is de persoonlijke noot van groot belang, en prettig.  

Met name de samenwerking met SVB -vooral de afdeling remigratie- is en blijft belangrijk. 
Consulenten van NMI komen door vragen van cliënten regelmatig in een intermediairachtige rol, 
tussen cliënt en SVB. Oudere (re)migranten kunnen in hun eigen taal het NMI benaderen met 
samenhangende vragen op het gebied van remigratie. Vervolgens informeert de NMI consulent hen, 
hoe zaken zoals het verstrekken van een levensbewijs, de individualisering van de uitkering of het 
omzetten van een nihil beschikking in een reguliere remigratie-uitkering, kunnen worden 
gerealiseerd.  

De samenwerking met Nederland wereldwijd van het Ministerie van Buitenlandse zaken nam in 2020 
een zeer praktische vorm aan. NMI werkte mee aan een onderzoek onder remigranten om meer 



2020 – jaarverslag NMI   24 

zicht te krijgen op de vraag hoe de dienstverlening wordt ervaren. NMI heeft meegewerkt aan de 
voorbereiding, en voor het onderzoek een aantal geremigreerde cliënten benaderd.  

NMI werkt ook samen met sociaal attachés, consulaten en andere uitvoerende overheids-
organisaties zoals het UWV, de Belastingdienst, het CAK en de IND. Waar nodig en mogelijk vragen 
NMI consulenten daarbij aandacht voor knelpunten. Sommige NMI consulenten zijn al bijna 30 jaar 
actief in dit werk, hebben veel kennis en ervaring en een uitgebreid netwerk in Nederland, maar heel 
belangrijk juist ook in de bestemmingslanden. Menig cliënt plukt hier de vruchten van. Remigratie is 
naast alle wetten, regels, procedures en formulieren vooral mensenwerk! 

Organisaties om ook te noemen als partners om doelgroepen die minder gemakkelijk aankloppen bij 
NMI beter te bereiken in het veld zijn onder andere: 

• NOOM (Netwerk van Organisaties voor Oudere Migranten) 
• Cervantes (voor Spanjaarden) 
• Attifa (voor Marokkaanse ouderen) 
• Stichting Collectief Overzee Suriname (hulp bij aanvragen PSA- of andere officiële 

documenten) 
• Stichting Finance Suriname (voor hulp bij opzetten eigen bedrijf) 
• Consulaat Generaal van Suriname 
• OMAZ (oudere migranten aan zet) 
• NOMU (voor oudere migranten in Utrecht) 
• Bons Negocios (vereniging voor onder andere Kaapverdianen) 
• een Griekse vrouwengroep. 

 

Bestuur, medewerkers en organisatie NMI  

In 2020 namen mevrouw A. Assante en mevrouw S. Wolf afscheid van het bestuur. Mevrouw N. 
Kibaroglu en de heer I. Simsek kwamen het bestuur versterken. In juni nam de heer Yalin zijn rol als 
penningmeester weer op zich, na ongeveer een half jaar als interim directeur aan het roer van NMI 
te hebben gestaan. Mevrouw Müller stond haar tijdelijke aanvullende rol als penningmeester weer af 
(zie ook bijlage 2 Bestuurssamenstelling). Na een periode van wat intensievere betrokkenheid kon 
het bestuur In de loop van het jaar weer meer op afstand een toezichthoudende rol oppakken.  

In het jaarverslag van 2019 kondigde NMI al aan de overhead verder terug te brengen en de 
middelen vooral in te zetten voor de dienstverlening aan cliënten. De functie van beleidsmedewerker 
verdween, het aantal uren inzet voor personeelszaken werd verminderd. Gezien de kenmerken van 
de doelgroepen is een diverse groep consulenten voorwaarde om de NMI taak uit te voeren conform 
de dienstverleningsovereenkomst tussen NMI en het Ministerie van SZW. Het is gelukt de diversiteit 
en het aansluiten qua achtergrond op de doelgroepen vast te houden.  

Helaas was er in 2020 minder gelegenheid voor persoonlijke ontwikkeling. De enorme toename in de 
vraag en daarmee de werkdruk slokte de tijd en energie op. Fysieke cursusbijeenkomsten waren 
nauwelijks aan de orde. De BHV bijscholing voor alle medewerkers kom wel plaatsvinden, binnen de 
1,5 meter spelregels.  
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Per januari 2020 zijn drie consulenten in vaste dienst gekomen, na eerder al flexibel of via stages 
voor NMI te hebben gewerkt. Het functioneren als consulent bij NMI vraagt een behoorlijke 
aanloopperiode, dus NMI laat opgedane kennis en ervaring niet graag de deur uit lopen. Ieder jaar 
biedt NMI hbo- en mbo-studenten de mogelijkheid om stage te lopen. Ook in 2020 is het gelukt om 
drie stagiaires de mogelijkheid te geven om ervaring op te doen en onderzoek uit te voeren bij NMI. 
Eén stagiaire is aansluitend aan de stage tijdelijk bij het NMI in dienst gekomen. 

Per januari werd een nieuwe boekhouder actief, in juli een nieuwe P&O adviseur, beiden als ZZP aan 
NMI verbonden. In februari en maart 2020 werd er door het bestuur en een vertegenwoordiging van 
de medewerkers in een wervingsprocedure gezocht naar een nieuwe directeur. Een bijzonder proces 
in coronatijd. Per mei 2020 ging de nieuwe directeur van start, in een kantoor nagenoeg zonder 
aanwezige medewerkers.  

Met het aannemen van vier medewerkers is de gemiddelde tijd in dienst ten opzichte van 2019 
verlaagd met 11%. De eerste medewerkster van NMI is eind 2020 nog steeds actief bij NMI. Eén 
medewerker vierde het 25-jarig dienstjubileum. 

Het personeelsbestand bestond in 2020 uit 13 medewerkers (11,4 fte). In het aantal medewerkers 
zijn de medewerker op de financiële administratie, de officemanager en de directeur meegenomen. 
Ten opzichte van 2019 is de bezetting de facto gelijk gebleven. Hiernaast is een drietal stagiairs actief 
geweest bij NMI.  

Zoals in de onderstaande tabel is te zien, is de verdeling naar leeftijd in het personeelsbestand  
evenredig over de verschillende leeftijdsgroepen verdeeld. In de verhouding man/vrouw is ten 
opzichte van 2019 niets gewijzigd.  

 

 

 

Het afgelopen jaar heeft van alle medewerkers veel inzet, een andere manier van werken en 
creativiteit gevraagd. Het aantal collegiale ontmoetingen bleef uiterst beperkt. Teamoverleg vond  
voornamelijk via Microsoft Teams plaats. De NMI consulenten zijn vooral ‘mensen-mens’. Zij krijgen 
energie van ontmoetingen. Voor hen is het een traktatie om met cliënten aan tafel te zitten en de 
juiste informatie boven tafel te krijgen, hen te helpen en te adviseren. Via de telefoon of beeldbellen 
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is dat toch anders. Aan groepen voorlichting te geven, feedback krijgen, expertise delen, zien veel 
consultenten als hun culturele varianten van ‘krenten in de pap’. Werkoverleg is belangrijk, ieder 
heeft zo de eigen deskundigheid, collega’s maken daar graag gebruik van. In de loop van 2020 
hebben online weekafsluitingen een plek gekregen. Vijf minuten na de start gaan de gesprekken niet 
meer over ‘leuke dingen’, maar neemt casuïstiek het over. Het NMI is trots op zijn medewerkers en 
hun aanhoudende inzet en enorme betrokkenheid.  

In februari en maart organiseerde de interim-directie samen met de office manager en de 
coördinator direct de benodigde aanpassingen qua roostering, locaties en de kantoorinrichting. Er 
kwamen spatschermen en desinfectiemiddelen, het meubilair werd herschikt. Zo min mogelijk 
reizen, thuiswerken en telefonisch en via internet diensten verlenen werd ineens de norm. Even 
wennen.  

In de loop van 2020 is een ‘thuiswerkregeling’ vastgesteld en ingevoerd om de medewerkers 
conform landelijke ontwikkelingen tegemoet te komen.  

De facilitering van de dienstverlening mag in het jaarverslag niet ontbreken. Digitalisering rukte in 
geheel NMI op, in de dienstverlening maar ook in de ondersteunende processen. De frontoffice kreeg 
ten gevolge van de gesloten locaties en het thuiswerken in 2020 een nog meer centrale functie als 
telefooncentrale, afsprakenbureau en postkantoor. De financiële administratie werd aangepast, met 
inachtneming van de veiligheid van de processen. Voor de bereikbaarheid werden alle consulenten 
voorzien van een smartphone van de zaak, laptops werden waar nodig vervangen. De server op het 
hoofdkantoor werd vervangen door opslag en werken in de cloud. 

De coronamaatregelen lijken een positief effect te hebben gehad op het ziekteverzuim. In 2020 heeft 
het NMI alleen te maken gehad met kortdurend verzuim, wat een positief effect heeft op de 
verzuimcijfers. Het ziekteverzuimpercentage was in 2020 1,73%, lager dan in 2019 (4,4% en een 
verzuimfrequentie van 1,3).  

In het kader van de bedrijfsbeëindiging, zijn -vooruitlopend op het NMI afbouwplan- de eerste 
stappen (fase 1) vanuit HR perspectief gezet om medewerkers te begeleiden op hun weg naar een 
andere werkgever of zelfstandigheid; ‘van werk naar werk’ is het motto. Dit met uitzondering van 
een consulent die inmiddels al AOW-gerechtigd is en de directeur, die eind 2024 inmiddels ook AOW-
gerechtigd zal zijn. Een test om de eigen drijfveren, competenties en talenten in kaart te brengen 
(TMA: talent motivatie analyse) is door alle medewerkers doorlopen en de eerste loopbaan coaching 
gesprekken hebben al plaatsgevonden. Daarbij is het zich ontwikkelen en oriënteren zoveel mogelijk 
onderdeel van alle gesprekken, bijeenkomsten en taken geworden. Na 2020 hebben medewerkers 
nog vier jaar om aan hun positie op de arbeidsmarkt te werken. Dat biedt de mogelijkheid één of 
meer opleidingen, cursussen en trainingen te doen. Eind 2020/begin 2021 hebben de medewerkers 
volgend op de eerder genoemde TMA een eerste individueel ontwikkelplan opgesteld. In eerste 
instantie worden medewerkers hiermee gefaciliteerd bij het oppakken van hun persoonlijke 
ontwikkeling en om de eerste contouren te formuleren voor het werkleven na NMI. In de 2de fase 
gaat de aandacht vooral uit naar het desgewenst volgen van opleidingen, de oriëntatie op de 
arbeidsmarkt en uiteindelijk begeleiding naar (ander) werk. 
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Voor 2021 staan vanuit HR perspectief het nader invullen en uitvoeren van het afbouwplan, een 
make-over van de personeelsgids en het opstellen en overeenkomen van de 
arbeidsvoorwaarderegeling van de stichting voor de laatste drie jaar NMI op de planning. 

 

Flexibele en vaste spreekuurlocaties 

In 2020 had NMI diverse vaste en flexibele werkplekken en spreekuurlocaties. In de loop van 2020 is 
het initiatief opgepakt een deel van de locaties meer te flexibiliseren, hierbij gebruikmakend van de 
gelegenheid dat de meeste locaties na maart 2020 niet gebruikt konden worden. Sommige locaties 
vielen weg omdat organisaties in deze periode verbouwingen doorvoerden en omdat door de 1,5 
meter samenleving de m2 voor eigen medewerkers nodig waren. Eind 2020 is het kantoor in 
Rotterdam opgezegd. Conform plan zal in 2021 de locatie Enschede bij het aflopen van de 
overeenkomst worden opgezegd. De locatie in Arnhem is in 2020 wegevallen door een verbouwing, 
waarschijnlijk kan NMI in het nieuwe kantoor aldaar in 2021 weer terecht. Eindhoven is weggevallen, 
in 2021 zal een flexibele optie worden gezocht. In Amsterdam zal een meer toegankelijke (flexibele) 
locatie worden gezocht. Den Haag vraagt extra aandacht gezien de aanwezigheid van o.a. de 
Surinaamse doelgroep, daar wordt in 2021 ook een goed bereikbare, toegankelijke (flexibele) locatie 
gezocht. Het hoofdkantoor van NMI in Utrecht -zo zit in de planning- blijft voorlopig in gebruik. 
Verbouwingsplannen van de eigenaar van Hoog Catharijne kunnen (nadat de rest van het complex zo 
ongeveer onder handen genomen is) roet in het eten gooien.  

Spreiding van de werklocaties blijft essentieel gezien de doelgroepen. NMI probeert dichtbij de 
cliënten te vinden te zijn. In 2021 zal waarschijnlijk voornamelijk met flexibele locaties gewerkt 
worden, in de aanloop naar de bedrijfsbeëindiging een logische stap.  

In onderstaande grafiek zijn de steden genoemd waar het NMI in een of meer locaties zijn 
dienstverlening heeft aangeboden (zie ook bijlage 3):  
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Locatie dienstverlening Utrecht

Rotterdam

Amsterdam

Den Haag
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Eindhoven

Enschede

Breda

Deventer

Roermond

Thuswerken loc.

Overig
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Bijlage 1 Dienstverlening NMI in cijfers 

Algemeen 

1. Prognose en realisatie van de dienstverlening 
 

A. Dienstverlening Prognose 
2019 

Realisatie 
2019 

Prognose 
2020 

Realisatie 
2020 

Informatie kort 1.600 1.007 1.100 651 

Begeleiden cliënten (excl. informatie kort) n.v.t. 4.782 n.v.t. 4.642 

Clientcontacten (excl. informatie kort) 10.700 10.620 10.100 16.986 

Clientcontacten (incl. informatie kort) 12.300 11.627 n.v.t. 17.637 

Groepsvoorlichting 100 101 100 23 
 

Cliënten 

2.Cliënten naar geslacht 
M/V 2019 2020 
Man 3.369 3.348 
Vrouw 1.346 1.294 
Onbekend 67 0 
Totaal 4.782 4.642 

 

3. Cliënten naar leeftijd 
 
Leeftijdscategorie 2019 2020 
Jonger dan 21 jaar 13 9 
21 tot 35 jaar 84 110 
35 tot 45 jaar 211 268 
45 tot 55 jaar 736 716 
55 tot 65 jaar 1.807 1.944 
65 tot 75 jaar 843 820 
75 jaar en ouder 481 595 
onbekend 607 180 
Totaal 4.782 4.642 

N.B. De leeftijd van een cliënt is soms 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 2019 2020 
Land of groep genoemd in wet 4.326 4.207 
Vluchtelingen/ asielgerechtigden 159 192 
Overig 297 243 
Totaal 4.782 4.642 

 

5. Cliënten naar geboorteland 
 
Geboorteland 2019 2020 
Turkije 2.968 3.110 
Suriname 647 423 
Marokko 301 238 
Bosnië-Herzegovina 110 125 
Nederland 166 197 
Servië 63 55 
Portugal 47 17 
Spanje 36 30 
Curaçao 19 12 
Irak 31 29 
Iran 30 44 
Kaapverdië 29 24 
Tunesië 21 12 
Indonesië 19 13 
Kroatië 16 16 
Macedonië 12 20 
Griekenland 12 12 
Syrië 9 13 
Egypte  8 9 
Italië 7 9 
Kosovo 6 9 
Overig 226 225 
Totaal 4.783 4.642 
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6. Cliënten naar aantal aanvragen 
 
. 
 
Jaar Aantal aanvragen via 

het NMI 
2012 1.153 
2013 1.481 
2014 1.776 
2015 231 
2016 196 
2017 225 
2018 218 
2019 186 
2020 123 

NB: In de tabel staat het aantal aanvragen voor de remigratie-uitkering, dat NMI heeft begeleid. 

Trajecten 

7. Trajecten naar type dienstverlening 
 
Type dienstverlening 2020 
Remigratiewet 52% 
Remigratie breed 3% 
Informatie kort 12% 
Oriëntatie 0% 
Buitenland 19% 
Export uitkering 14% 
Totaal 100% 

 

8. Cliëntcontacten naar type contact 
 
Type contact 2019 2020 
Face-to-face 4.270 1.266 
Telefoon 5.590 10.354 
Schriftelijk 235 700 
Remigratiedesk 56 47 
Internetspreekuur 334 325 
Extern (via intermediairs) 640 1.516 
Mail 236 894 
Videobellen   122 
Whatsapp Contact   1.744 
Overige 266 669 
Totaal 11.627 17.637 
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Cliëntcontacten 

9. Cliëntcontacten per spreekuurlocatie 
 
Spreekuurlocatie 2019 2020 
Utrecht 5.877 3.945 
Rotterdam 2.040 702 
Amsterdam 769 297 
Den Haag 636 160 
Arnhem 1.184 392 
Eindhoven 415 119 
Enschede 54 35 
Breda 144 33 
Deventer 137 69 
Roermond 63 28 
Thuiswerken loc. 

 
11.766 

Overig 308 91 
Totaal 11.627 17.637 

 

10. Cliëntcontacten naar acties 
 

Acties in 2020 rem.wet rem.breed export uitk. info.kort totaal 
Algemeen informatieverzoek 5% 49% 6% 0% 6% 
Sociale verzekeringen/ export uitkeringen 24% 7% 38% 0% 30% 
Informatie remigratiewet 26% 0% 0% 68% 15% 
Schulden, belastingen, pensioen, spec. info 8% 9% 13% 0% 10% 
Doorgeven mutaties (adreswijziging) 12% 0% 16% 0% 13% 
Checklist vertrek of aankomst 6% 4% 8% 0% 7% 
Specifieke landeninformatie 3% 0% 1% 0% 2% 
Afstand nationaliteit/ IND 7% 0% 5% 0% 6% 
Consult partner 1% 0% 1% 0% 1% 
Overig-doorverwijzing-administratieve taken   9% 31% 12% 32% 11% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
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Groepsvoorlichting  

 

11. Groepsvoorlichting naar doelgroep 
 

Voorlichtingsbijeenkomst naar doelgroep 2019 2020 
Turkije 39 12 
Suriname 32 3 
Intermediair 8 2 
Marokko 13 6 
Overig 9   
Totaal 101 23 

 

12. Groepsvoorlichting naar aard van de organisatie 
 

Type organisatie 2019 2020 
Overheidsorganisaties 4 1 
Clientorganisaties 62 18 
Maatschappelijke organisaties 16 2 
Overig 19 2 
Totaal 101 23 

 

13. Groepsvoorlichting naar aantal deelnemers 
 

Aantal deelnemers 2019 2020 
Minder dan 10 8 2 
10 tot 50 53 17 
50 of meer 40 4 
Totaal aantal bijeenkomsten 101 23 
Totaal aantal deelnemers 6.928 837 
Gemiddeld aantal deelnemers 66 35 
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Netwerkcontacten en -activiteiten 

 

14. Netwerkcontacten en -activiteiten naar type organisatie 
 

Type organisatie 2019 2020 
Overheidsorganisaties 28 11 
Clientorganisaties 97 39 
Maatschappelijke organisaties 160 62 
Consulaat/ buitenlands orgaan 19 13 
Overig 24 20 
Totaal 328 145 

 

Reeds geremigreerden 

 

15. Contacten met reeds geremigreerden naar geboorteland 
 

Remigratieland 2019 2020 
Turkije 2.330 4.042 
Suriname 270 177 
Marokko 68 58 
Bosnië-Herzegovina 22 50 
Iran 5 25 
Portugal 12   
Italië   10 
Spanje 1 6 
Servië 36 71 
Irak 15 15 
Overig en onbekend 134 200 
Totaal 2.893 4.654 
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16. Contacten met reeds geremigreerden naar type contact 
 

Type contact 2019 2020 
Face-to-face cliënt/derden 532 150 
Whatsapp cliënt/Derden   788 
Telefoon cliënt 1.352 1.734 
Telefoon derden 337 652 
Schriftelijk cliënt/derden 48 122 
Videobellen   22 
Remigratiedesk 43 32 
Internetspreekuur 38 46 
Externe overleg 329 624 
Mail Client/Contactpersoon 64 404 
Overig 113 80 
Totaal 2.856 4.654 

NB: Contact met derden betreft met name kinderen van de remigrant en gemachtigden. 

 

17. Contacten met reeds geremigreerden naar acties 
 

Acties 2020 
Algemeen informatieverzoek 11% 
Sociale verzekeringen/ export uitkeringen-betalingen 23% 
Informatie remigratiewet 5% 
Schulden, belastingen, pensioen en overige specifieke info 12% 
Nazorg (vaak uit het buitenland) 10% 
Doorgeven mutaties 21% 
Checklist vertrek of aankomst 2% 
Specifieke landeninformatie 1% 
Afstand nationaliteit/ IND 0% 
Consult partner 0% 
Overig-doorverwijzing-administratieve taken   14% 
Totaal 100% 
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18. Vluchtelingen en asielgerechtigden naar geboorteland 
 

Geboorteland 2019 2020 
Irak 31 29 
Iran 30 44 
Bosnië-Herzegovina 12 13 
Syrië 9 12 
Soedan 2 7 
Somalië 3 7 
Azerbeidzjan 3 12 
Rusland 4 6 
Armenië 5 4 
Eritrea 2 7 
Overig en onbekend 58 51 
Totaal 159 192 

 

19. Vluchtelingen en asielgerechtigden naar acties 
 

Acties 2020 
Algemeen informatieverzoek 9% 
Sociale verzekeringen/ export uitkeringen 22% 
Informatie remigratiewet 23% 
Schulden, belastingen, pensioen en overige specifieke info 2% 
Nazorg (Levensbewijs-Terugkeeroptie-Meerjarenvisum) 11% 
Doorgeven mutaties 14% 
Checklist vertrek of aankomst 3% 
Afstand nationaliteit/ IND 6% 
Overig (Doorverwijzen- administratieve taken) 10% 
Totaal 100% 
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Cijfers van de Sociale Verzekeringsbank 
 

20. Aanvragen remigratievoorziening naar nationaliteit (bron: SVB) 
 
Nationaliteit 2019 2020 
Turkije 94 84 
Nederland 81 40 
Marokko 24 12 
Bosnië-Herzegovina 15 9 
Kroatië 4 2 
Portugal 4 1 
Iran 2 1 
Servië 5 4 
Spanje 1 3 
Suriname 2 1 
Overig 24 8 
Totaal 256 165 

NB: Niet alle aanvragen worden gehonoreerd.  

 

21. Vertrekgerechtigden met remigratievoorziening naar geboorteland (bron: SVB) 
 

Bestemmingsland 2019 2020 
  Remigratie (incl. nihil) Remigratie (incl. nihil) 

Turkije 67 64 
Suriname 21 12 
Bosnië-Herzegovina 13   
Marokko 12 4 
Belarus (Wit- Rusland) 1 10 
Servië 4 3 
Kroatië 4 1 
Kaapverdië 3 2 
Overig 13 5 
Totaal 138 101 

NB1: Het betreft het aantal gerechtigden, dit kunnen dus ook huishoudens zijn met meerdere personen. Niet iedereen die 
een aanvraag doet krijgt in het zelfde jaar een beschikking of vertrekt in het jaar van de toekenning. Vertrek moet binnen 12 
maanden na beschikking plaatsvinden.  

NB2: Inclusief nihil, dit houdt in dat ook personen worden meegenomen bij wie de remigratievoorziening wordt 
gecombineerd met een andere uitkering. 
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22. Aanvragen versus vertrekgerechtigden 
 

B. Aanvragen remigratieregeling en vertrekgerechtigden 
  Aanvragen Vertrekgerechtigden 

Remigratie (incl. nihil) 
Totaal Begeleid door NMI Totaal Begeleid door NMI 

Aantal % Aantal % 
2019 258 186 72% 138 100 72% 
2020 165 123 75% 119 101 85% 
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Bijlage 2 Bestuurssamenstelling op 31 december 2020 

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 
 

Bestuursfunctie 

 
Dhr. W. Varkevisser  
 
Mw. P. Müller 
 
Dhr. A.I. Yalin 
 
Mw. N. Kibaroglu 
 
Dhr. I. Simsek 
 

 
Voorzitter 
 
Secretaris/ Vicevoorzitter 
 
Penningmeester  
 
Bestuurslid 
 
Bestuurslid  
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Bijlage 3 Spreekuurlocaties per begin 2020 

Hoofdkantoor 
Utrecht  
Catharijnesingel 50 
3511 GC Utrecht 
(030) 234 29 36  
nmi@nmigratie.nl 
www.nmigratie.nl 

 

Amsterdam 
Gebouw Rue Paré 
Chris Lebeaustraat 4 
1062 DC Amsterdam 

Arnhem 
Wijkcentrum Symfonie 
Valckeniersstraat 1 
6828 RM Arnhem 

Den Haag 
Bibliotheekgebouw Schilderswijk 
Koningstraat 439 
2515 JL Den Haag  
 
Enschede 
Nijverheidstraat 11 
7511 JM Enschede 
 
Outreachende locaties 
 
Amsterdam Oost 
Kramatplantsoen 101 H 
1095 LB Amsterdam  
 
Amsterdam Zuidoost 
Flierbosdreef 23 
1102 BV Amsterdam  
 
Amsterdam West 
Balboastraat 18  
1057 VW Amsterdam 
 
Roermond 
Achilleslaan 7 
6042 JV Roermond 

 
 
Breda 
Instituut voor Maatschappelijk Welzijn 
Willemstraat 20 
4811 AL Breda 

Eindhoven 
Stadskantoor 
Stadhuisplein 10 
5611 EM Eindhoven 

Rotterdam 
Humanitas 
Bergwegplantsoen 10 
3037 SK Rotterdam  
 
Deventer 
Bibliotheekgebouw 
Stromarkt 18 
7411 PK Deventer 
 
 
Amsterdam 
Anton de Komplein 150 
1102 CW Amsterdam Zuidoost 
 
Zaandam 
Lobeliusstraat 71 
1504 EJ Zaandam 
 
Maastricht 
Malbergsingel 70 
6218 AV Maastricht  
 
Rotterdam 
Looiershof 1 
Rotterdam 
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