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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33085 

Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 29 januari 2013 aangenomen door de Tweede Kamer.  SGP, CDA, 

ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor. 

 

 

 

Verworpen amendementen 

 

 

Diverse artikelen 

11 (Karabulut) 

Met deze wijzigingen wordt het recht op de basisvoorzieningen weer in de Remigratiewet 

opgenomen. Dat houdt in dat een remigrant die tot de doelgroep behoort en die niet over 

voldoende middelen beschikt om zelfstandig te kunnen remigreren een basisvoorziening 

kan worden verstrekt indien hij aan de betreffende voorwaarden voldoet. De voorgestelde 

wijzigingen voor wat betreft het recht op de remigratievoorzieningen, gelden ook voor de 

basisvoorzieningen. Op de basisvoorzieningen zijn dan ook van toepassing:  

− de mogelijkheid tot het aanvragen van een voorziening op 1 januari 2015 wordt 

beëindigd;  

− de beperking van de doelgroep tot de eerste generatie migranten;  

− de verhoging van de leeftijdsgrens tot 55 jaar;  

− de verlenging van de duur van de uitkeringsgerechtigdheid tot één jaar; 

− de verlenging van de duur van rechtmatig verblijf in Nederland tot 8 jaar;  
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− het systeem inzake het opleggen van een bestuurlijke boete, het schorsen, het intrekken 

en terugvorderen van de voorzieningen;  

− de voorwaarden dat de remigrant niet rechtens zijn vrijheid is ontnomen en dat hij zich 

niet onttrekt aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende 

maatregel op het tijdstip van de aanvraag.  

 

De indiener wil met dit amendement de basisvoorziening voor mensen met een 

minimuminkomen behouden. Gezien hun lage inkomen is het voor deze groep niet 

realistisch ervan uit te gaan dat zij kunnen sparen voor hun verhuiskosten e.d. Het te 

sparen bedrag van 2100 euro zal in de praktijk uitstel van terugkeer van ten minste een 

aantal maanden betekenen voor mensen die bijvoorbeeld van een bijstandsuitkering  

moeten rondkomen. Middels behoud van de basisvoorziening wordt juist bespaard op 

uitkeringsmiddelen, omdat mensen eerder remigreren naar het land van herkomst. 

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdD en SP. 

 

Artikel I, onderdeel D 

12 (Karabulut) 

Dit amendement strekt ertoe de leeftijd van de doelgroepen van de regeling aanwijzing 

doelgroepen remigratiewet te stellen op 55, maar als de mogelijke remigrant 50 jaar of 

ouder is en langer dan 5 jaar werkeloos is kan deze alsnog van de regeling gebruik maken 

als er geen reëel uitzicht op werk meer is. 

Verworpen. Voor: 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

Diverse artikelen 

13 (Van Klaveren) 

Dit amendement regelt dat de kosten van vervoer naar het bestemmingsland van de 

remigrant vergoed worden. Daarnaast is indiener van mening dat de vergoeding voor de 

kosten van vervoer in stand blijft en dat deze vergoeding de enige tegemoetkoming dient 

te zijn die wordt toegekend aan een remigrant. Derhalve kunnen de andere voorzieningen  

komen te vervallen. Voorts komt men alleen in aanmerking voor deze regeling indien 

afstand wordt gedaan van de Nederlandse nationaliteit. Verder komen alle meerderjarigen 

die voldoen aan de remigratievereisten hiervoor in aanmerking. 

Verworpen. Voor: PVV. 

 

Artikel I, onderdeel K 

14 (Van Klaveren) 

Dit amendement regelt dat Hoofdstuk III van de Remigratiewet, met als opschrift 

«Terugkeeroptie», komt te vervallen. Dit hoofdstuk bevat een terugkeeroptie voor 

personen die op grond van de Remigratiewet zijn geremigreerd.  

De Remigratiewet is erop gericht mensen permanent te laten remigreren naar het land van 

herkomst. Hier past geen terugkeeroptie bij. 

Verworpen. Voor: PVV. 
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Artikel II 

15 (Karabulut) 

Dit amendement beoogt een overgangsregeling voor de Chinezen. Zij zijn eerst toegelaten 

tot de remigratievoorzieningen en daarna, door een uitspraak van de rechter over een 

andere zaak, er weer uit gehaald. Dit amendement zorgt voor een overgangsperiode van 2 

jaar voor de Chinese doelgroep. 

Verworpen. Voor: 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

 

 

Moties 

 

16 (Karabulut) over de periode tussen besluitvorming en ingangsdatum van de wet 

Verworpen. Voor: D66, PvdD en SP. 

 
 

 


