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Met ingang van 15 november 1985 zijn de Experimentele Remigratieregeling 1985
(ERR) en de Basisremigratiesubsidieregeling 1985 van kracht geworden. Deze regelingen, waarvan de ERR vaf 15 november 1987 in gewijzigde vorm wordt voortgezet als
Remigratieregeling, worden uitgevoerd door de directie Emigratie van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Remigratieregeling voorziet in het bieden
van blijvende financiële steun aan vreemdelingen van 50 jaar en ouder die werkloos of
arbeidsongeschikt zijn geworden en naar hun land van herkomst willen terugkeren.
De basisremigratiesubsidieregeling verschaft aan vreemdelingen die ten minste twee
jaren legaal hier te lande hebben verbleven en die willen remigreren, ongeacht hun
leeftijd of arbeidssituatie, een tegemoetkoming in de overtochtkosten van personen
en een zekere hoeveelheid huisraad en de kosten van hervestiging gedurende 3 maanden na aankomst in het land van herkomst.
Vreemdelingen die in het kader van deze regelingen naar hun land van herkomst wensen terug te keren, moeten daarvoor aan een aantal voorwaarden voldoen. Twee daarvan raken de uitvoering van de Vreemdelingenwet: de remigrant moet bij zijn verzoek
om in aanmerking te komen voor de Remigratieregeling een verklaring overleggen
van het hoofd van plaatselijke politie, inhoudende dat hij gedurende de vijf jaren,
onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de aanvraag, rechtmatig zijn hoofdverblijf in Nederland heeft gehad. Voor beide remigratieregelingen geldt bovendien dat
de remigrant v66r het vertrek moet hebben voldaan aan de verplichting tot afmelding
ingevolge artikel 57 Vb.
In dit verband is het volgende van belang:
Verklaring hoofdverblijf

m

1. Een vreemdeling die van plan is met gebruikmaking van de Remigratieregeling
Nederland te verlaten, dient zich bij het hoofd van plaatselijke politie te melden
met een formulier als aangegeven in bijlage 1.
1.1. Indien uit de vreemdelingenregistratie blijkt dat de vreemdeling ten minste vijf
jaar onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de remigratie-aanvrage op grond
van de artt. 9 of 10 van de Vreemdelingenwet in Nederland heeft verbleven, dient
door het hoofd van plaatselijke politie ter waarmerking een stempel te worden
geplaatst op de daarvoor in het formulier aangegeven plaats.
1.2. De aanvrager dient erop gewezen te worden, dat door zijn vertrek naar het buitenland zijn hoofdverblijf in Nederland vervalt en hij derhalve geen recht op terugkeer naar Nederland heeft.
1.3. Tevens dient de aanvrager erop gewezen te worden dat hij zich, als de datum van
vertrek vaststaat, wederom moet melden ter kennisgeving van het vertrek van
hem en de hem vergezellende gezinsleden naar het buitenland (art. 57, eerste lid,
aanhef en onder b, Vb).
Afmelding
2. Bij gebruikmaking zowel van de Remigratieregeling als van de Basisremigratie sub-

sidieregeling 1985 dient v66r het vertrek op de gebruikelijke wijze (model D55)
afmelding plaats te vinden ter kennisgeving van het vertrek (art. 57, eerste lid, aanhef en onder b, Vb).

1

Sdu J&F

- VC

(juli 1994, Aanv. 10)

C15 - 1

Remigratieregeling

c15

2.1. Het hoofd van plaatselijke politie plaatst op de door de vreemdeling te overleggen

kaart 'Mededeling voorgenomen vertrek naar buitenland', als aangegeven in bijlage 2 de datum van afmelding en het stempel in het daarvoor bestemde vak.
BIJLAGE C15

bij C15
Geachte Remigrant,
Indien u van de Remigratieregeling gebruik wilt maken moet u aantonen dat u gedurende 5 jaar, onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag, legaal in Nederland heeft
verbleven.

U moet hiervoor dit formulier laten invullen bij de vreemdelingendienst van uw
woonplaats.
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Bovengenoemde verklaart gedurende 5 jaar, dan wel langer, onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag voor de Remigratieregeling, legaal in Nederland te hebben
verbleven.

Handtekening

Stempel vreemdelingendienst
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