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De beslissing om naar het buitenland te verhui-
zen is een grote stap, maar het avontuur begint 
pas echt in het land van bestemming. Voor 
mensen die op latere leeftijd emigreren kan het 
wennen aan een nieuwe omgeving een nog gro-
tere uitdaging zijn dan voor jongere migranten. 
Tv-programma’s zoals ‘Ik vertrek’ bevatten vaak 
beelden van de uitdagingen en hindernissen 
waar Nederlandse emigranten tegenaan lopen 
in hun nieuwe land. Weerspiegelen deze stereo-
tiepe beelden de werkelijke ervaringen van pen-
sioenmigranten? In dit artikel kijken we naar de 
ervaringen van Nederlandse pensioenmigranten 
die in 2021 door het NIDI zijn ondervraagd. Het 
onderzoek omvat de meningen en ervaringen van 
6.110 Nederlanders van 66-90 jaar (zie achter-
kant voor meer details).

Opstartproblemen
Als men aan buitenstaanders zou vragen of pensi-
oenmigranten moeite hebben met het aanpassen 
aan het nieuwe leven in het buitenland, zouden 
de meeste mensen hier wellicht ja op antwoor-
den. De stereotiepe beelden van tv-programma’s 
als ‘Ik vertrek’ zijn moeilijk uit te wissen. Als we 
de ervaringsdeskundigen zelf aan het woord laten 
ontstaat echter een ander beeld. We vroegen bij-
voorbeeld aan de pensioenmigranten: “In hoe-
verre heeft u moeite gehad om u aan te passen 
aan het leven na emigratie?”. Slechts een klein 
deel van de groep pensioenmigranten meldde 
tamelijk veel tot erg veel moeite te hebben gehad 
(4%), maar verreweg de meesten mensen gaven 
aan geen tot weinig moeite te hebben gehad met 
het aanpassen.

Dat mensen tamelijk goed weten te wennen aan 
hun nieuwe leven betekent niet dat de emigratie 
alleen maar makkelijk was. Gevraagd naar seri-
euze problemen die gepensioneerden in hun eer-
ste jaar na de verhuizing hebben ondervonden, 
bleek dat de helft van de emigranten tegen mini-
maal één serieus probleem opliep in het eerste 
jaar na emigratie. Bij de helft hiervan bleef het bij 
één probleem, maar de andere helft kende meer-
dere problemen. Het lijkt erop dat het emigratie-
proces voor sommigen dus veel soepeler verliep 
dan voor anderen, al was zelfs voor de groep die 
een of meerdere problemen had, het aanpassings-
proces veelal niet al te moeilijk. 

Figuur 1 toont de verschillende soorten proble-
men waarover pensioenmigranten rapporteerden. 
De meest voorkomende problemen betroffen de 
Nederlandse bureaucratie (15%), de bureaucratie 
en gezondheidszorg in het land van bestemming 

(beide 11%) en financiële tegenvallers (7%). Het 
feit dat problemen met Nederlandse instanties 
het meest worden genoemd, kan te maken heb-
ben met de bureaucratische uitdagingen waarmee 
het ontvangen van een pensioen in het buitenland 
gepaard kan gaan, vooral wanneer de informatie 
die men nodig heeft complex is en wordt uitge-
drukt in moeilijk te begrijpen termen. Zo merkte 
een 70-jarige man die naar Griekenland was ver-
huisd: “Er zijn te veel onduidelijkheden bij het 
zoeken naar antwoorden bij de voorbereiding 
van emigratie, met name bij de belastingdienst.” 
De gezondheidszorg in het land van bestemming 
is ook een belangrijk punt voor pensioenmigran-
ten, aangezien zij hiervan waarschijnlijk vaker 
gebruik zullen maken dan jongere migranten. 
Opvallend is dat problemen met de mensen in de 
nieuwe buurt of woonplaats vrijwel niet worden 
genoemd, hetgeen spoort met het beeld dat aan-
passingsproblemen over het algemeen beperkt 
lijken.

Figuur 1 toont het beeld voor alle pensioenmi-
granten, maar er zijn ook verschillen tussen lan-
den of regio’s van bestemming die het noemen 
waard zijn. Terwijl de bureaucratie in het land van 
bestemming voor 20 procent van de pensioenmi-
granten een serieus probleem is in Zuid-Amerika 
en Afrika, wordt dit veel minder genoemd in ande-
re continenten. Verrassend genoeg werden proble-
men met de gezondheidszorg veel meer genoemd 
door pensioenmigranten in Zuid-Europa (14%) 
dan in enig andere regio. De bestaande problemen 
in de verschillende regio’s suggereren dat zowel 
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Nederlandse als buitenlandse overheidsinstan-
ties nog een verbeterslag kunnen maken om de 
hobbels in het maken van de overgang naar een 
vreemd land te verlichten.

Band met Nederland
Tegenwoordig kun je op het vliegtuig stappen 
en binnen een paar uur op een ander conti-
nent zijn. Het gemak van reizen maakt het voor 
migranten eenvoudig om heen en weer te rei-
zen tussen hun thuis- en bestemmingsland. Dit 
is ook het geval voor pensioenmigranten; emi-
gratie betekent immers niet dat alle banden met 
Nederland verloren gaan. Om te kijken in hoe-
verre de gepensioneerden zich nog verbonden 
voelden met Nederland, vroegen we wanneer ze 
voor het laatst in Nederland op bezoek waren 
geweest. De enquête is afgenomen toen de coron-
acrisis nog voelbaar was en het reizen lastig of 
onmogelijk maakte. Daarom vroegen we wan-
neer zij in de periode voor de coronacrisis voor 

het laatst in Nederland waren. In totaal heeft 76 
procent van de pensioenmigranten de twee jaar 
voor de coronacrisis een bezoek gebracht aan 
Nederland. Mensen bezochten Nederland ech-
ter minder vaak zodra ze meer gesetteld en inge-
burgerd waren: voor degenen die minder dan vijf 
jaar geleden migreerden, was hun laatste bezoek 
aan Nederland gemiddeld een jaar geleden. Voor 
degenen die al meer dan 25 jaar op de bestem-
ming wonen, was hun laatste bezoek gemiddeld 
ruim vier jaar geleden (zie figuur 2).

Hoewel emigranten die langer in het buitenland 
wonen minder bezoeken aan Nederland afleg-
gen dan recentere emigranten, betekent dit niet 
dat de band met Nederland minder sterk was. De 
antwoorden op de stelling “Ik voel me echt ver-
bonden met Nederland” toonden aan dat voor 
een aanzienlijk deel van de pensioenmigranten 
‘uit het oog’ niet ‘uit het hart’ betekent: in totaal 
voelde 36 procent zich nog steeds sterk verbon-
den met Nederland, terwijl 33 procent neutraal 
was over hun band met Nederland. Bijna een 
derde van de pensioenmigranten (31%) voelt zich 
niet verbonden met Nederland. Dit is opvallend 
omdat deze mensen het grootste deel van hun 
leven in Nederland hebben doorgebracht, alhoe-
wel het vertrek an sich wellicht ook een indicatie 
is dat ze zich al niet het meest nauw verbonden 
met Nederland voelden. 

Terugkeerintenties
Emigratie is niet altijd een definitieve beslissing. 
In het geval van pensioenmigranten lijken er 
drie categorieën mensen te zijn: mensen die niet 
van plan zijn terug te keren, mensen die onder 
bepaalde omstandigheden zouden willen terug-
keren, en mensen die willen terugkeren maar 
niet kunnen terugkeren. Over het algemeen 
waren de terugkeerintenties laag: slechts 11 pro-
cent had de intentie om ooit in hun leven terug 
te keren. De overgrote meerderheid (74%) over-
woog niet om terug te keren en 16 procent was 
nog onzeker over deze beslissing. Voor de groep 
met terugkeerintenties waren gezondheidspro-
blemen, zowel die van henzelf (60%) als die van 
hun partner (38%), een mogelijke reden die hen 
ertoe zouden brengen deze stap te zetten. Gezien 
de kwetsbare situatie waarin migranten zich op 
latere leeftijd kunnen bevinden, is gezondheid 
een plausibele reden om voor zorg terug te gaan 
naar een vertrouwd sociaal netwerk en gezond-
heidszorgsysteem. Een andere reden die vaak 
wordt genoemd zijn de (klein)kinderen die in 
Nederland achter zijn gebleven (37%). Er zijn 
ook mensen die zelfs als ze zouden willen terug-
keren, daarvoor de financiële middelen missen: 
16 procent van de migranten is het eens met de 
stelling “Ik heb het geld niet om terug te keren”, 
waaruit blijkt dat de terugkeer in sommige situa-
ties misschien niet eens mogelijk is.

De verblijfsduur in het land van bestemming is 
een belangrijke voorspeller van deze terugkeer-
intenties: hoe langer migranten in het buiten-
land wonen, hoe lager de intentie om terug te 
keren, vooral degenen die al meer dan 25 jaar 
in het buitenland wonen (figuur 3). Dit is begrij-
pelijk omdat ze vertrouwd zijn geraakt in hun 
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Figuur 1. Serieuze problemen in het eerste jaar na emigratie (% pensioenmigranten dat een specifiek 

probleem noemt)

Figuur 2. Aantal jaren verstreken sinds het laatste bezoek van gepensioneerde migranten aan Nederland, 

naar verblijfsduur in land van bestemming

Noot: De resultaten zijn gebaseerd op de vraag: “Bent u in het eerste jaar na emigratie tegen serieuze problemen aan gelopen met …” 

Bron: NIDI, Onderzoek internationale pensioenmigratie (2021).

Noot: De resultaten zijn gebaseerd op de vragen: “Wanneer bent u voor het laatst in Nederland geweest?” en “In welk jaar bent u geëmigreerd naar 

het land waarin u nu woont?”

Bron: NIDI, Onderzoek internationale pensioenmigratie (2021).
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nieuwe land. Uiteraard moet men wel voor-
zichtig zijn bij het trekken van deze conclusies, 
omdat we geen informatie hebben over degenen 
die weer zijn teruggekeerd nadat ze pensioenmi-
gratie een aantal jaren hadden uitgeprobeerd en 
zagen dat het om de een of andere reden niet 
voor hen werkte. De selectie van migranten die 
langdurig in het buitenland verblijven kan dus 
ook een afspiegeling zijn van het type migrant 
dat bestand is tegen de ‘ups en downs’ van het 
migratieproces.

Geluk en welbevinden
Ongeacht de problemen die de migranten in 
hun eerste jaar hebben gehad, is de belangrijk-
ste vraag of emigratie pensioenmigranten geluk-
kiger maakt. Van alle pensioenmigranten gaf 75 
procent aan nu gelukkiger te zijn dan toen ze in 
de Nederland woonden. Slechts 4 procent vindt 
zichzelf nu minder gelukkig dan voor emigratie. 
Natuurlijk kan hier niet worden uitgesloten dat 
selectieve terugkeermigratie een rol speelt, waar-
door degenen die minder gelukkig waren met 
hun migrantenleven inmiddels terug zijn gekeerd 
naar Nederland. 

Een aanvullende vraag is of de pensioenmigran-
ten ook gelukkiger zijn dan degenen die niet 
emigreerden. Dat hebben we onderzocht door 
welbevinden van pensioenmigranten te vergelij-
ken met een vergelijkbare groep gepensioneerden 
in Nederland die op hetzelfde moment (eerste 
helft 2021) is bevraagd. Hoewel de meeste pen-
sioenmigranten rapporteerden dat zij gelukkiger 
waren dan voor hun emigratie was het geluksni-
veau van beide groepen min of meer gelijk. Met 
andere woorden, dat pensioenmigranten rap-
porteren gelukkiger zijn dan voor hun emigratie, 
betekent niet dat nu ze gelukkiger zijn dan dege-
nen die niet emigreerden. 

Conclusie
Op latere leeftijd naar het buitenland verhuizen 
is een optie geworden die binnen het bereik van 
gepensioneerde Nederlanders ligt. Maar hoe het 
dagelijks leven en welbevinden van de gemiddel-
de pensioenmigrant is, komt vaak voort uit anek-
dotisch bewijs. Het NIDI-onderzoek biedt voor 
het eerst een representatief beeld van de ervarin-
gen van Nederlandse gepensioneerden die in het 
buitenland wonen. Het algemene beeld dat naar 
voren komt is redelijk positief. Dit positieve beeld 
moet echter wel worden genuanceerd omdat 
migratie vaak een selectief proces is, niet alleen 
bij het verlaten van Nederland, maar ook bij een 
eventuele terugkeer naar Nederland als de dingen 
niet lopen zoals mensen zich hadden voorgesteld. 
Het beeld zoals wij dat hebben gepresenteerd is 
een dwarsdoorsnede van pensioenmigranten die 
nu in het buitenland wonen, met alle waarschu-
wingen die daarbij horen, maar het is niettemin 
een beeld dat laat zien dat de meeste migranten 
er geen spijt van hebben dat ze deze sprong in het 
diepe hebben gewaagd.
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Figuur 3. Percentage pensioenmigranten dat denkt ooit terug te keren naar Nederland, naar verblijfsduur 

in land van bestemming

Noot: De resultaten zijn gebaseerd op de vraag: "Denkt u dat u ooit nog weer terugkeert naar Nederland?" antwoorden: Zeker niet, waarschijnlijk 

niet, misschien wel, waarschijnlijk wel, zeker wel. De percentages omvatten de opties misschien wel, waarschijnlijk wel en zeker wel gecombineerd.

Bron: NIDI, Onderzoek internationale pensioenmigratie (2021).
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demodata
CORONACRISIS IN PENSIOENTIJD 

In maart 2020 kwam het wereldreizen abrupt stil te liggen als gevolg van de coronapandemie. Waar 70 procent 

van de pensioenmigranten Nederland nog bezocht in het jaar vóór de pandemie, daalde dit aandeel tijdens de co-

ronacrisis naar 29 procent. Door de coronamaatregelen was er ook minder face-to-face contact met de (klein)kin-

deren, zo stellen de emigranten. Bij niet-migranten kwam face-to-face contact vaker voor, met ongeveer 39 pro-

cent bleef dat hetzelfde als voor de coronacrisis. Hoewel fysiek contact voor emigranten was afgenomen, weer-

spiegelde dit niet hun stressniveau; 73 procent geeft aan niet gestrest te zijn door de coronacrisis. Vergeleken 

met in Nederland wonende gepensioneerden (65 procent geen stress) was de pensioenmigrant iets meer relaxt. 
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Emigranten (%)

Emigranten (%)

Niet-migranten (%)

Niet-migranten (%)

Stress door coronacrisis

Face-to-face contact met (klein)kinderen*

Effecten van de coronacrisis op gepensioneerde emigranten in vergelijking met gepensioneerden 

in Nederland (niet-migranten)

Zeer (eens) 8 8

Niet eens, niet oneens 19 27

Zeer (oneens) 73 65

Duidelijk afgenomen 50 23

Min of meer gelijk 47 75

Toegenomen 3 2

Noot: ‘Duidelijk afgenomen’ omvat antwoordcategorieën sterke en redelijk duidelijke afname, ‘Min of meer gelijk’ omvat een beetje afge-

nomen dan wel gelijk gebleven.

*Alleen voor respondenten die (klein)kinderen hebben.

Bron: NIDI, Onderzoek internationale pensioenmigratie (2021).




