Informatie over remigratie

Teruggaan
of blijven?

Onafhankelijk advies bij remigratie

Net als veel andere migranten en vluchtelingen vraagt
u zich wellicht af of u wilt terugkeren naar uw land van
herkomst, of toch liever in Nederland blijft wonen. Bij zo’n
besluit spelen verschillende afwegingen een rol. De financiële
situatie is daar één van: ‘Wat betekent terugkeer voor mijn
AOW of andere uitkering die ik kan meenemen naar mijn
geboorteland?’ Maar ook passeren vragen als ‘Wat gebeurt
er met mijn Nederlanderschap, ziektekostenverzekering,
belastingen, de uitkering voor mijn nabestaanden in geval
van overlijden? Wat als het toch niet lukt daar een leven op te
bouwen? Kan ik ook gebruikmaken van de Remigratiewet en
wat houdt deze dan in?’
Wanneer komt u in aanmerking voor de remigratie-uitkering?
• U heeft in ieder geval de nationaliteit (gehad) van, en bent geboren in BosniëHerzegovina, Griekenland, Italië, Kosovo, Kaapverdië, Kroatië, Macedonië,
Marokko, Montenegro, Portugal, Servië, Slovenië, Spanje, Suriname, Tunesië of
Turkije
• U verbleef voor uw aanvraag ten minste acht jaar aaneengesloten legaal in
Nederland  
• U ontvangt voorafgaand aan uw aanvraag ten minste één jaar een sociale
uitkering zoals WW, bijstand, arbeidsongeschiktheidsverzekering, AOW of een
daarmee vergelijkbare uitkering
• U bent ten minste 55 jaar oud
Voor de overige voorwaarden:
ga naar onze website en doe de Remigratiewet-test:
www.nmigratie.nl/remigreren/hulpmiddelen/remigratiewet-zelftest

Om op al deze, en meer vragen antwoord
te krijgen, heeft u misschien mensen die
de stap al gezet hebben geraadpleegd,
of bij overheidsinstanties de nodige
informatie verzameld. Vaak wordt het er
allemaal niet duidelijker op. Bovendien,
elke situatie is weer anders waardoor u
mogelijk met alleen maar méér vragen
blijft zitten.

Persoonlijk en op maat

Het is dan goed om te weten dat Stichting
Nederlands Migratie Instituut (NMI) in
opdracht van het Ministerie van SZW
al 30 jaar orde in de chaos brengt,
en u kosteloos en onafhankelijk kan
adviseren omtrent vrijwillige remigratie.
Een dergelijke ingrijpende beslissing
valt immers voor iedereen anders uit,
omdat geen situatie gelijk is. In hun
advies aan u wegen de NMI consulenten
alle persoonlijke omstandigheden
objectief mee. Zij informeren u ook over
de verwachte duur van een eventuele
aanvraagprocedure.

Wat kunt u verwachten

De medewerkers van NMI bezitten de
kennis die nodig is om u op belangrijke
terreinen te kunnen adviseren over de
voor- en nadelen van remigratie. Ook
kunnen zij beoordelen of u in aanmerking
komt voor de uitkering die de
Remigratiewet tot 31 december

2024 biedt. In veel gevallen spreken zij uw
eigen taal: Turks, Marokkaans Arabisch,
Arabisch, Bosnisch/Servisch, Spaans,
Engels, Duits, Frans en Papiamento.
Onze consulenten zijn daarnaast goed
bekend met de regels in bijvoorbeeld
Turkije, Marokko, Suriname en Bosnië; zij
helpen u graag bij het aanvragen van de
remigratie-uitkering en de administratieve
voorbereidingen voor vertrek, of met
sociaaljuridisch advies nadat u al met een
regeling bent geremigreerd.

Waarom met NMI

Maakt u gebruik van de diensten
van NMI, dan biedt dat de volgende
voordelen:
	kosteloze, neutrale ondersteuning op
maat
	 samenhangend en deskundig advies
	actuele informatie over het
remigratieland
	 betrouwbare gesprekspartners
	(indien gewenst) toelichting in de
eigen taal
	 relevant hulpnetwerk
	 laagdrempelige toegankelijkheid

Meer weten?
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een uitkering krachtens
de Remigratiewet, of voor een exportregeling, en bent u benieuwd hoe
NMI u kan helpen bij uw oriëntatieproces, aanvraag-procedure
of andere remigratie gerelateerde vragen? Of wilt u een informatiebijeenkomst voor een grotere groep geïnteresseerden door NMI laten
verzorgen bij u in de buurt?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op telefonisch, via WhatsApp,
e-mail of website; onze contactgegevens vindt u hieronder en op onze
website. Wij helpen u graag kosteloos verder!

Onafhankelijk advies bij remigratie

Catharijnesingel 50
3511 GC Utrecht
info@nmigratie.nl
030 236 42 45
06 16 95 48 85 (alleen voor berichten)
www.nmigratie.nl

Check altijd de website
voor actuele informatie!

