
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Information correct as of 21 March 2019

Hub voor EU 
Londenaars 
 

Burgermeester Sadiq Khan heeft duidelijk gemaakt dat 
EU-burgers die in Londen wonen hier behoren en welkom 
zijn in onze fantastische stad.  
 
Om ervoor te zorgen dat EU-burgers en hun familie alle 
informatie hebben die ze nodig hebben om in Londen te 
wonen na Brexit, hebben we deze hub gecreëerd. We 
hebben een paar secties met informatiebronnen 
gelanceerd om je duidelijke en onpartijdige informatie te 
verstrekken, en, als het nodig is, je te begeleiden met 
meer hulp en advies. Deze pagina zal voortdurend 
worden bijgewerkt. 
 
Abonneer me op updates voor EU Londenaars 
 
 

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates


 
 

 

Brexit: wat betekent dit voor EU-Londenaars 

Het VK heeft er in juni 2016 voor gestemd om uit de Europese Unie te stappen. Hieronder 
geven we antwoorden op sommige van de vragen die je misschien over deze beslissing 
hebt en hoe Brexit op jou van toepassing is.  

 
Wat is Brexit? 
Brexit is de populaire term voor het proces waarin het VK uit de EU treedt, als resultaat 
van het referendum dat op 23 juni 2016 is gehouden. 
 
In maart 2017 gaf Premier Theresa May officieel bij de EU te kennen dat het VK van plan 
was uit de EU te stappen, de zogenaamde Artikel 50 kennisgeving. Dit was het begin van 
een tweejarig onderhandelingsproces om overeen te komen onder welke voorwaarden het 
VK zou vertrekken, en wat de toekomstige relatie met de EU zou zijn. 
 
Het VK is sinds 1973 lid van de EU. Dit betekent dat veel infrastructuren, regelingen en 
overeenkomsten die bestaan als onderdeel van het EU-lidmaatschap van het VK niet 
meer van toepassing zullen zijn als het VK de EU verlaat. Nieuwe infrastructuren, 
regelingen en overeenkomsten zullen deze moeten vervangen, en zullen onder de Britse 
wetgeving, niet die van de EU, komen. 
 

Wat is de invloed van Brexit op EU-Londenaars? 
Londenaars, van welke achtergrond of nationaliteit dan ook, zijn veerkrachtig en 
vindingrijk, passen zich makkelijk aan veranderingen aan, en staan open voor nieuwe 
mogelijkheden. Maar niet alle veranderingen zijn makkelijk en gewenst, of zelfs binnen 
onze controle. Wat je mening over Brexit ook is, het heeft een grote invloed op het leven 
van iedereen. 
 
Dit zal zeker zo zijn voor diegenen die paspoorten hebben van de 27 andere landen van 
de Europese Unie (EU), en ook burgers van niet-EU-landen zoals Noorwegen, 
Liechtenstein en IJsland (ook wel EEA-landen genoemd) en Zwitserland, die zich hier 
onder hun rechten van vrij verkeer en verblijf van personen hebben gevestigd. Europese 
burgers woonachtig in het Verenigd Koninkrijk (VK) zullen hun rechten van vrij verkeer en 
verblijf van personen zien veranderen als het VK uit de EU stapt. De Britse regering is met 
de EU een nieuwe verblijfsstatus overeengekomen voor deze burgers, om ze de 
mogelijkheid te geven in het land te kunnen blijven wonen en werken. Deze nieuwe 
verblijfsstatus heet Settled Status. EU-burgers die in het VK wonen zullen deze moeten 
aanvragen via een proces beheerd door het Home Office van de Britse regering.  
 
De burgermeester van Londen heeft geen wettelijke bevoegdheden in dit proces, het valt 
onder de taken van de regering van het VK, hoewel hij ervoor wil zorgen dat zowel 
Londenaars uit de EU, de EEA en Zwitserland, als onderdanen uit derde landen wiens 



 

 

rechten afhankelijk zijn van EU-familieleden, kunnen blijven en een volledige bijdrage 
kunnen blijven leveren aan onze gemeenschap. 
 
Deze ’informatiepagina’s zijn ervoor bestemd om je duidelijke en onpartijdige informatie te 
geven, en, zo nodig, je door te verwijzen naar bronnen voor meer steun en advies. Deze 
pagina’s geven geen juridisch advies, en de GLA is niet in staat dit te doen. 
 

Hoe zal de toekomstige relatie tussen de EU en het VK er uitzien?  
Over veel hiervan zal men het nog eens moeten worden, en verschillende scenario’s zijn 
veel besproken in de media, inclusief het vooruitzicht de EU zonder overeenkomsten te 
verlaten, oftewel ‘no deal’. Dit zou grote invloed hebben op organisaties, bedrijven en 
personen die van EU-voorschriften en regelingen die in de EU-verdragen vastgelegd zijn, 
afhankelijk zijn. We leggen in de paragraaf hieronder uit wat anders zou zijn in het geval 
van no deal. 
 
Echter, het VK en de EU hebben verklaard dat ze willen voorkomen dat deze situatie zich 
voordoet, en dat de bescherming van de huidige status en het recht om te verblijven en te 
werken van EU-burgers in het VK (en VK-burgers in de rest van de EU) een prioriteit is, 
wat er ook zal gebeuren. Het is de intentie van de Britse regering om het Settled Status 
stelsel in te voeren, wat het resultaat van de onderhandelingen ook mag zijn. 
 
In hun ‘Statement of Intent’ (‘Intentieverklaring) uitgegeven op 21 juni 2018, verklaart de 
Britse regering:  
 
“Het vastleggen van de burgerrechten was altijd onze prioriteit in de onderhandelingen met 
de Europese Unie (EU). We hebben deze inzet waargemaakt en een overeenkomst 
bereikt met de EU die de rechten waarborgt van de EU-burgers die in het VK wonen, en 
de VK-burgers die in de EU wonen, samen met hun familieleden, zodat ze kunnen blijven 
en met hun leven doorgaan met dezelfde toegang tot werk, studie, uitkeringen en 
openbare diensten zoals ze nu hebben. Huidige naaste familieleden die in het buitenland 
wonen zullen zich in de toekomst bij hun aan kunnen sluiten.”  
 
Als onderdeel van het uittreden uit de EU van het VK, heeft de Britse regering een 
overeenkomst onderhandeld, die de voorwaarden van het Britse uittreden uiteenzet. Dit 
heet de Withdrawal Agreement (Uittredingsverdrag) en werd in november 2018 tussen de 
EU en de Britse regering afgerond. In dit verdrag staan details over hoe diegenen die 
gebruik hebben gemaakt van vrij verkeer en verblijf van personen binnen de EU, zowel 
EU-burgers wonende in het VK als VK-burgers wonende in de EU27 landen, zullen 
worden beschermd wanneer het VK vertrekt. Echter, het Uittredingsverdrag zal moeten 
worden goedgekeurd in het parlement van het VK, en het werd tijdens stemmen in het 
Lagerhuis op 16 januari 2019 afgewezen. Er waren verschillende onderdelen waar 
parlementsleden aan beide kanten van het Lagerhuis het niet mee eens waren, onder 
andere regelingen met betrekking tot de grens tussen de Ierse Republiek en Noord-
Ierland. 
 
De Britse regering zal nu proberen om het eens te worden over amendementen met de 
EU en het Britse parlement, om ervoor te zorgen dat er op 29 maart 2019 toch een 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-statement-of-intent


 

 

overeenkomst is. Verschillende parlementsleden in het Lagerhuis hebben hun eigen 
amendementen voorgesteld, voordat er in februari weer in het Lagerhuis wordt gestemd. 
 

Wat betekent dit voor EU-burgers in Londen? 
Dit betekent dat je in Londen mag blijven en wanneer het VK de EU verlaat je leven, min 
of meer zoals nu kunt blijven leiden. Je huidige verblijfsstatus zal worden beschermd, je 
zult mogen werken zoals nu en blijft toegang hebben tot openbare diensten en 
gezondheidszorg. Echter, je zult een nieuwe verblijfsstatus aan moeten vragen, die 
bevestigd dat je in het VK woont, en daar recht op hebt. Dit heet Settled Status of pre-
Settled Status. 
 

Wat betekent dit voor EEA-burgers uit Noorwegen, Liechtenstein en IJsland, 
of Zwitserland? 
De rechten van burgers uit andere EEA-landen, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland, en 
ook die uit Zwitserland zijn nu gewaarborgd in aparte overeenkomsten tussen de Britse 
regering en de regeringen van deze landen. Burgers uit de EEA-landen en Zwitserland 
zullen dezelfde rechten hebben als burgers uit de EU27 landen, en kunnen vanaf 30 maart 
2019 Settled Status en pre-Settled Status aanvragen. 
 

Wat zijn Settled Status en pre-Settled Status? 
EU-regelingen voor vrij verkeer en verblijf van personen zullen in het VK na december 
2020 niet langer van toepassing zijn, dus de Britse regering maakt het verplicht voor EU-
burgers om, samen met hun familieleden, die wettelijk in het VK willen blijven na 31 
december 2020, een nieuwe verblijfsstatus aan te vragen. Dit heet Settled Status, en geeft 
Indefinite Leave to Remain (Onbepaalde Tijd om te Blijven) aan succesvolle aanvragers. 
 
De Britse regering en het Home Office hebben verklaard dat ze verwachten dat het 
overgrote deel van de aanvragers succesvol zal zijn, met alleen een paar uitzonderingen 
gerelateerd aan veroordelingen voor ernstige misdaden. Als je het aanvraagt, zul je bewijs 
moeten leveren dat je vijf opeenvolgende jaren in het VK hebt gewoond (ononderbroken 
verblijf) om in aanmerking te komen voor Settled Status. Als je dat niet kunt, maar bent het 
VK binnengekomen op of vóór 31 december 2020, dan zou pre-Settled Status verleend 
kunnen worden. Als je pre-Settled Status hebt kun je Settled Status aanvragen op het 
moment dat je vijf jaar ononderbroken verblijf in het VK hebt. 
 
Er zijn een paar uitzonderingen, bijvoorbeeld mensen die Permanent Residence (PR) of 
Indefinite Leave to Remain (ILR) hebben, dit wordt uitgelegd in de sectie ‘Wat als ik al 
Permanent Residence of Indefinite Leave to Remain of Indefinite Leave to Enter status 
heb?’ hieronder. 
 
De tijdslijn zal anders zijn in geval van een ‘no deal’ scenario, deze verschillen worden in 
een aparte sectie uitgelegd. De rest van deze informatiepagina’s zal de tijdlijn gebruiken 
die wordt voorgesteld in het ontwerp Uittredingsverdrag. 
 

Waarom moet je Settled Status of pre-Settled Status aanvragen? 
Setlled Status garandeert je recht tot verblijf in het VK na 30 juni 2021, het einde van de 
respijtperiode van 6 maanden na 31 december 2020 om aanvragen in te dienen. Als je 
een EU-burger bent en in het VK wilt blijven wonen en werken, met dezelfde rechten op 



 

 

toegang tot uitkeringen, publieke diensten en gezondheidszorg, het recht om te studeren 
en woonruimte te huren na 31 december 2020, dan zul je deze status nodig hebben. 
 
Als je een familielid bent wiens status afhankelijk is van de rechten van vrij verkeer en 
verblijf van personen van een EU-burger, of een EEA-burger uit Noorwegen, 
Liechtenstein, of een burger uit IJsland or Zwitserland, is dit ook voor jou van toepassing, 
en moet je het ook aanvragen, ook al ben je zelf geen burger van een van deze landen. 
 

Wie moet het aanvragen? 
Als je familieleden en jij burgers zijn van één van de 27 EU-lidstaten (EU27) en in het VK 
wonen, dan zullen jullie het allemaal aan moeten vragen. Hieronder vallen ook burgers uit 
derde landen wiens immigratiestatus afhankelijk is van een EU27 familielid. 
 
Dit is niet van toepassing op burgers van de Ierse Republiek, of EU-burgers die Indefinite 
Leave to Remain (ILR) of Indefinite Leave to Enter the UK (ILE) hebben, maar deze 
zouden het misschien toch willen aanvragen. Mensen met een geldig Permanent 
Residence (PR – Permanente Verblijfsvergunning) document zullen dit om moeten ruilen 
voor Settled Status, omdat dit document niet meer geldig is na 21 december 2020. Je kunt 
hier meer informatie over vinden in de ‘Geschiktheid’ sectie. 
 
Het Home Office heeft verklaard dat als je de Britse nationaliteit hebt naast dat van een 
EU27 land, Dual Nationality genoemd, je dan niet Settled Status kunt aanvragen, alhoewel 
sommige rechten die in het Uittredingsverdrag beschermd worden wel op jou van 
toepassing zouden kunnen zijn. Naaste familieleden zullen je in het VK kunnen 
vergezellen en familieleden van zogenoemde Lounes dual nationals kunnen het onder 
deze regeling aanvragen. 
 

Wat zijn je rechten na Brexit als een EU-burger met Settled Status? 
Met Settled Status zul je min of meer dezelfde rechte behouden die je nu hebt. Je kunt 
zolang als je wil in het VK blijven. Je zult in het VK kunnen werken, gebruik maken van de 
NHS, kunnen studeren en je hebt toegang tot sociale middelen zoals uitkeringen en 
pensioenen, als je hiervoor in aanmerking komt. Huidige naaste familieleden die buiten het 
VK wonen mogen je in de toekomst vergezellen, net zoals nu, maar een toekomstige eega 
mag bijvoorbeeld  weer niet. Die zullen het VK binnen moeten komen volgens de 
immigratieregels voor familieleden na 31 december 2020. 
 
Sommige rechten, zoals stemrecht en het recht je kandidaat te stellen in lokale en 
regionale verkiezingen, worden overwogen door de gedecentraliseerde regeringen in het 
VK (Wales, Schotland en Noord Ierland) en het is mogelijk dat er wederzijdse regelingen 
worden getroffen tussen Engeland en EU27 landen. 
 
Toekomstige eega’s of familieleden, met uitzondering van kinderen die geboren of 
geadopteerd worden, zullen onder de toekomstige immigratiewetten van het VK vallen. 
Met Settled Status kun je ook voor langere tijd uit het VK weggaan, maar als je langer dan 
vijf jaar weg bent, verlies je je status en kun je alleen als nieuwe immigrant terugkomen, 
vallend onder de nieuwe immigratiewetten. 
 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf


 

 

Settled Status geeft je de mogelijkheid om Brits staatsburger te worden, zolang je aan de 
vereisten voldoet. Tijdens de overgangsperiode is het ook nog mogelijk om dit via 
Permanent Residence te doen. 
 

Wat gebeurt er als er geen deal is wanneer het VK de EU verlaat? 
Het is mogelijk dat het VK de EU verlaat zonder een overeenkomst. De Britse regering 
heeft in een positie paper uiteengezet wat er met EU-burgers zal gebeuren als er geen 
overeenkomst is tussen de EU en het VK. 
 
De paper zegt dat als er op 29 maart geen deal is, de Britse regering nog steeds met het 
Settled Status-stelsel doorgaat, met een soortgelijke benadering als in het 
Uittredingsverdrag staat. Als EU27-burgers zullen je familie en jij verplicht blijven om het 
aan te vragen om in het VK te kunnen verblijven. 
 
Echter, er zijn belangrijke verschillen. Omdat er dan geen overgangsperiode is, zullen de 
garanties alleen van toepassing zijn voor die burgers die op 29 maart 2019 al in het VK 
wonen. Je hebt tot 31 december 2020 om het aan te vragen, er is dus geen respijtperiode 
van 6 maanden. De Britse regering is van plan het nieuwe immigratiestelsel van het VK op 
1 januari 2021 in te laten gaan. 
 
Als je het niet met het besluit eens bent, kun je nog steeds om een administratieve 
herziening vragen, maar je hebt geen recht om over de beslissing in beroep te gaan. Ook 
zal in het geval van misdaden die na 29 maart 2019 zijn vergaan de drempel van het VK 
om te deporteren van toepassing zijn. 
 
Naaste familieleden van diegenen met Settled Status, zoals kinderen, eega’s, burgerlijke 
partners, ouders en grootouders, waar de relatie bestond vóór 29 maart 2019, kunnen zich 
vóór 29 maart 2022 met je herenigen. Toekomstige eega’s en burgerlijke partners, waar 
de relatie voor 29 maart 2019 was ontstaan, kunnen zich vóór 31 december 2020 met je 
herenigen, hierna zullen de immigratieregels van het VK van toepassing zijn. 
 
Het VK heeft aparte regelingen getroffen met de EEA en EFTA-staten, en Zwitserland. 
 

 

  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf
https://www.gov.uk/government/news/uk-agreements-with-the-eea-efta-states-and-switzerland


 

 

Settled status: het aanvraagproces 

Het aanvraagproces zal vanaf 30 maart 2019 en tot het einde van de respijttermijn (zes 
maanden na 31 december 2020), dus 30 juni 2021, open zijn. Het is nu gratis. Een 
openbare proefperiode is 21 januari 2019 van start gegaan zodat EU-burgers met een 
geldig EU-paspoort en niet-EU-burgers die familieleden zijn van EU-burgers en een 
biometrische ID kaart hebben, vervroegd de aanvraag kunnen doen als onderdeel van de 
proef. 
 
Aanvragen die na 30 juni 2021 binnenkomen kunnen eventueel nog worden overwogen 
als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld als je je gaat herenigen met een 
familielid met Settled of pre-Settled Status. 
 
De volgende informatiepagina’s zullen je helpen meer uit te vinden over je status, en wat jij 
en je familieleden zullen moeten doen om de aanvraag te voltooien. 

 
Kan ik Setlled of pre-Settled Status aanvragen? 
Als je ononderbroken vijf jaar in het VK hebt doorgebracht, dan kun je Settled Status 
aanvragen. ‘Ononderbroken’ betekent dat je niet langer dan 6 maanden per kalenderjaar 
uit het VK weg bent geweest, alhoewel in sommige omstandigheden langere perioden van 
afwezigheid toegestaan zijn. 
 
In de aanvraagprocedure zal je worden gevraagd om je identiteit te bevestigen, bewijs te 
leveren van de lengte van je verblijf in het VK, en om strafrechtelijke veroordelingen te 
melden. 
 
Als je minder dan vijf jaar in het VK hebt gewoond vóór december 2020, kun je pre-Settled 
Status aanvragen. Op het moment dat je dan 5 jaar ononderbroken verblijf hebt, kun je 
Settled Status aanvragen. 
 

Wat als ik al Permanent Residence of Indefinite Leave to Remain of Indefinite 
Leave to Enter heb? 
Settled Status is in principe Indefinite Leave to Remain. Mensen met Indefinite Leave to 
Remain of Indefinite Leave to Enter the UK hebben al het recht in het VK te blijven. Echter, 
je zou misschien toch Settled Status aan willen vragen om de extra rechten te krijgen die 
in het Uittredingsverdag staan, zoals het recht op een vijf-jarige afwezigheid, en het recht 
van hereniging met familieleden die daarvoor in aanmerking komen. Het is bovendien 
gemakkelijker je recht van verblijf met Settled Settled Status te bewijzen dan met ILR. 
 
Mensen die een geldig Permanent Residence document hebben zullen Settled Status 
moeten aanvragen, omdat Permanent Residence niet meer geldig is na 31 december 
2020. Het document zelf zal echter misschien nog wel relevant zijn, bijvoorbeeld als bewijs 



 

 

van de nationaliteit van Brits geboren konderen, dus moet je het blijven bewaren. Tijdens 
de aanvraag kun je aangeven of je Indefinite Leave to Remain of Permanent Residence 
hebt. 
 
Als je ILR had, maar je kunt geen bewijs leveren, bijvoorbeeld omdat je de documenten 
ben kwijtgeraakt of ze zijn om de een of andere reden vernietigd, en je kwam vóór 31 
december 1988 naar het VK, dan kom je misschien in aanmerking voor een aanvraag 
onder het Windrush stelsel. 
 
Je zult moeten verklaren dat je niet langer dan 2 jaar (Indefinite Leave to Remain of 
Indefinite Leave to Enter) of 5 jaar (Permanent Residence) uit het VK weg bent geweest. 
Echter, je zult geen bewijs van de lengte van je verblijf in het VK hoeven leveren. 
 
Als je niet zeker weet wat je rechten zijn, vraag dan altijd om onafhankelijk juridisch 
advies. Hulpbronnen die in Londen aanwezig kun je op onze ondersteunende diensten 
pagina vinden. 
 

Is dit ook van toepassing tot Ierse burgers? 
Burgers uit de Ierse Republiek hebben verblijfsrecht dat niet afhankelijk is van het EU-
lidmaatschap van het VK, en worden als ‘settled’ gezien vanaf het moment dat ze in het 
VK gingen wonen. Ze hoeven daarom niet de nieuwe status aan te vragen, alhoewel ze er 
niet van uitgesloten zijn om het te doen als ze dit willen. Familieleden van Ierse burgers 
die EU-burger of niet-EEA-burgers zijn zullen Settled Status aan moeten vragen.  
 
Familieleden van Ierse burgers uit niet-EU-landen die ervoor in aanmerking komen zullen 
Settled Status kunnen krijgen onder het systeem zonder dat de Ierse burger dit ook doet. 
 

En hoe zit het met kinderen? 
Alle familieleden zullen apart een aanvraag moeten indienen, alhoewel ouders of voogden 
de aanvraag zullen moeten doen namens de kinderen die onder hun hoede staan. 
Kinderen onder de 21 jaar van ouders met Settled Status zullen in aanmerking komen 
voor Settled Status op moment van de aanvraag, zelfs als ze korter dan 5 jaar in het VK 
hebben gewoond. Een complete aanvraag is vereist, maar als de ouders bewijs hebben 
van ononderbroken verblijf, wordt er verondersteld dat afhankelijke kinderen dit ook 
hebben. Dit geldt ook voor kinderen die na 31 december 2020 in het VK arriveren. 
 
Aanvragen voor kinderen in de zorg zullen door de autoriteiten in wiens zorg ze zich 
bevinden worden ingediend. 
 
Kinderen die in het VK zijn geboren waarvan één ouder al de Britse nationaliteit heeft, of 
Permanent Residence of Settled Status had toen ze zijn geboren, zijn Brits en hoeven zich 
niet te inburgeren of registreren.  Er kunnen enige uitzonderingen zijn. Je kunt hier meer 
informatie vinden over of je kind misschien al Brits is. 
 
Voor kinderen die geadopteerd zijn zal een legaal adoptie certificaat dat in het VK erkend 
wordt moeten worden verstrekt. Kinderen die na 31 december 2020 geboren of 
geadopteerd worden zijn ook beschermd. 
 

https://www.gov.uk/government/publications/undocumented-commonwealth-citizens-resident-in-the-uk
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21
https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
https://www.london.gov.uk/what-we-do/communities/migrants-and-refugees/young-londoners-insecure-citizenship/british-citizenship
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/


 

 

Lees voorbeelden van hoe Settled Status en pre-Settled Status in verschillende families 
van toepassing is. 
 

Hoe zit het met mensen die meer hulp nodig hebben? 
Het Home Office is zich ervan bewust dat er veel redenen zijn waarom mensen niet 
makkelijk toegang hebben tot informatie, of die het systeem niet begrijpen, of er zonder 
hulp niet door kunnen komen. Ze hebben misschien geen toegang tot computers of weten 
niet hoe ze er een moeten gebruiken, ze hebben geen goede kennis van de Engelse taal, 
ze zijn gehandicapt of hebben andere gezondheidsproblemen die het moeilijk maakt om 
zonder hulp makkelijk het proces te doorstaan. Voor mensen die de online diensten niet 
kunnen gebruiken, of dit moeilijk vinden, wordt er een digitale steundienst (Assisted 
Digital) aangeboden. Assisted Digital kan onder andere via de telefoon, persoonlijk in 
speciaal geselecteerde bibliotheken of thuis voor diegenen die geen gebruik kunnen 
maken van deze beide diensten. 
 
Als onderdeel van de publieke testfase heeft het Home Office een speciale hulplijn 
opgezet, en andere diensten. Je kunt contact opnemen met het EU Settlement Scheme 
Resolution Centre voor alle vragen over de aanvraag tijdens de testfase via 0300 123 
7379 (binnen het VK) of +44 (0)203 080 0010 (buiten het VK). Informatie over belkosten 
kun je hier vinden: www.gov.uk/call-charges. Je kunt ook vragen stellen via een online 
formulier hier: eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/start 
 
We hebben zowel onafhankelijk hulporganisaties in Londen geïdentificeerd die handig 
zouden kunnen zijn, als evenementen die in Londen plaatsvinden die je misschien nuttig 
vindt.  
 

Hoe zit het als je dubbele nationaliteit hebt? 
Voor EU27-burgers die ook een Brits paspoort hebben zal er niets veranderen. Omdat je 
Brits bent, behoud je dezelfde rechten als nu zonder Settled Status aan te hoeven vragen. 
Echter, je zou ook de rechten kunnen behouden zoals ze in het Uittredingsverdrag staan, 
maar tot nu toe heeft de Britse regering geen details vrijgegeven over hoe burgers met 
dubbele nationaliteit dat gaan bewijzen. Zie de sectie ‘Kan ik de Britse nationaliteit 
aanvragen?’ voor meer informatie. 
 

Kan ik de Britse nationaliteit aanvragen? 
Als je een geldig Permanent Residence (PR) document hebt, of Indefinite Leave to 
Remain (ILR) zou je ook de Britse nationaliteit kunnen aanvragen. Je kunt dit ook doen als 
je eenmaal Settled Status hebt, alhoewel je 12 maanden zult moeten wachten voordat je 
dit kunt indienen. Echter, niet alle EU27 landen laten toe dat hun burgers een paspoort 
van een ander land mogen hebben, of alleen in speciale omstandigheden, dus je zou je 
huidige nationaliteit kunnen verliezen.  
 
Als je in aanmerking komt voor Britse nationaliteit en het wilt aanvragen, is het een goed 
idee om eerst bij je ambassade na te vragen of je het paspoort van je geboorteland mag 
behouden, en wat de voorwaarden voor dubbele nationaliteit zijn. Zie hier hoe je de Britse 
nationaliteit aan kunt vragen, en voor contact informatie van de EU27 ambassades in 
Londen zie de ondersteunende diensten pagina. 
 

https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#emmeline-case
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#emmeline-case
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/call-charges
https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/start
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/vraag-en-antwoord/kan-ik-de-britse-nationaliteit-aanvragen-zonder-mijn-nederlandse-nationaliteit-te-verliezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/vraag-en-antwoord/kan-ik-de-britse-nationaliteit-aanvragen-zonder-mijn-nederlandse-nationaliteit-te-verliezen
https://www.gov.uk/british-citizenship
https://www.gov.uk/british-citizenship
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Hoe zit het met familieleden en afhankelijke personen uit niet-EU-landen? 
Bewijs van je relatie met je EU-burger familielid (bijv. geboorteakte, huwelijksakte of 
geregistreerd partnerschapsakte) kan worden gescand en ingestuurd worden via het 
online aanvraagformulier.  Je zult ook bewijs moeten leveren over de identiteit en het 
verblijf van je familielid, als ze zelf nog geen Settled Status hebben aangevraagd, en ook 
een vingerafdruk en een foto van je gezicht bij een aanvraagcentrum in het VK, tenzij je al 
een biometrische verblijfspas hebt. 
 
EU-burgers die vóór 31 december 2020 in het VK verblijven kunnen herenigd worden met 
huidige familieleden, zelfs als deze niet zelf EU-burgers zijn. Dit is ook het geval voor 
diegenen die Britse nationaliteit verkrijgen of hebben verkregen, in aanvulling op de 
nationaliteit van hun land van herkomst. Ze zullen de rechten behouden die ervoor 
gezorgd hebben dat ze zich na 31 december 2020 automatisch kunnen herenigen met een 
huidig niet-EU-familielid. Naaste familieleden zijn in dit geval: afhankelijke ouders en 
grootouders, en ook kinderen onder 21 jaar, of afhankelijke kinderen over 21 jaar. Dit volgt 
een uitspraak in de zgn Lounes zaak. Britse burgers zullen dit recht niet automatisch 
hebben. 
 
Dit is niet van toepassing op Britse burgers die een EU27 paspoort hebben verkregen 
(inclusief Iers), om de mogelijkheid van de rechten van vrij verkeer en verblijf van 
personen in de EU te behouden, maar die nog steeds in het VK wonen. Omdat zij niet 
naar het VK geïmmigreerd zijn en dus niet hun EU-verdragsrechten hebben uitgeoefend, 
worden zij in dit geval als Britse burger behandeld.  
 
Als je niet zeker bent wat de status van afhankelijke personen en familieleden is, zou je 
onafhankelijk advies kunnen vragen. Dit zijn enkele organisaties in Londen waar je advies 
zou kunnen krijgen. 
 

EU-burgers die tijdelijk buiten het VK wonen  
Op het moment mag je maximaal 2 jaar buiten het VK wonen voordat je Indefinite Leave to 
Remain of Permanen Residence verliest. Onder het Uittredingsverdrag overeengekomen 
tussen de EU en het VK, wordt dit met Settled Status verlengd tot vijf jaar.  
 
Als je op dit moment in het buitenland woont en van plan bent terug te komen, zou je 
kunnen overwegen dit vóór de einddatum van 31 december 2020 te doen om Settled 
Status of pre-Settled Status aan te vragen. Houd daarbij in gedachten dat de datum om 
voor Settled Status en pre-Settled Status in aanmerking te komen anders is in het geval 
van no deal tussen de EU en het VK. 
 
Er zouden omstandigheden kunnen zijn waarom je niet terug zou kunnen of hoeven te 
komen voor die datum, maar waarin je nog steeds in aanmerking komt voor de aanvraag. 
Er is echter op dit moment geen aanwijzing dat de aanvraag vanuit het buitenland gedaan 
kan worden. 
 

EU-burgers die na de einddatum aankomen (immigratieregels na Brexit) 
In het algemeen zullen je rechten worden overwogen volgens de nieuwe immigratieregels 
die na Brexit worden ingevoerd als je na de einddatum van 31 december 2020 aankomt. 
Dus tenzij er iets anders geregeld is tussen het VK en de EU en je bent geen naast 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

familielied van een EU famillielid met Settled Status of pre-Settled Status in het VK, dan 
zul je worden behandeld als iedere ander burger die hier aankomt, en de relevante 
immigratiewetgeving op dat moment zal op jou van toepasssing zijn. Een uitzondering 
hierop zouden mensen kunnen zijn die wel voor Pre-Settled Status in aanmerking komen, 
maar niet voor die datum terugkwamen. 
 

Niets wat ik tot nu toe gelezen heb past bij mijn familieomstandigheden. Waar 
kan ik meer advies vinden? 
Er zijn een aantal andere gevallen waar, bijvoorbeeld, kinderen of verzorgers rechten 
kunnen afleiden van EU-burgers die in het VK wonen of hebben gewoond, of waar de niet-
EU-verzorgers van EU-burgers rechten kunnen afleiden van diegenen waar ze voor 
zorgen. Free Movement heeft meer informatie over beide gevallen. 
 
Als dit op jou van toepassing is, of als je ongerust bent over de rechten van je 
familieleden, is het een goed idee om onafhankelijk advies te vragen. We hebben een lijst 
samengesteld van geaccrediteerde organisaties en andere instanties in Londen die 
zouden kunnen helpen. 
 

Hoe kan ik de aanvraag indienen (mobiel app, online, papier, bibiliotheek) 
Aanvragen kunnen online gedaan worden, en het Home Office heeft een app uitgebracht 
om het aanvraagproces te steunen. De app werkt op smartphones met Android versie 6.0 
en hoger, en de telefoon moet een NFC chip hebben. Je zult je paspoort kunnen scannen, 
en het kan de biometrische informatie lezen. De iPhone app zal dit niet kunnen scannen, 
maar er zijn ID documenten scandiensten in een aantal centra (maar het is misschien niet 
gratis). Je kunt ook je ID-documenten per post opsturen. 
 
Voor mensen die de online diensten niet kunnen gebruiken, of het moeilijk vinden, zullen 
er Assisted Digital diensten aangeboden worden. Assisted Digital hulp kan onder andere 
hulp per telefoon zijn, persoonlijk in sommige bibliotheken, of thuis voor iedereen die deze 
andere twee diensten niet kan gebruiken. 
 

Welke documenten en andere informatie heb ik nodig? 
Je zult een geldig paspoort of biometrische ID kaart nodig hebben. In een biometrisch 
document zit een chip (net zoiets als in een bankpasje) waarop informatie over jou staat. 
 
Je zult bewijs van verblijf moeten leveren, tenzij je al een geldig Permanent Residence, 
Indefinite Leave to Remain, of Indefinite Leave to Enter the UK-document hebt. Als je 
belasting hebt betaald via je baan, of een uitkering hebt gehad, dan kun je je National 
Insurance nummer gebruiken om te helpen bewijzen dat je in het VK woont.  
 
Als er niet genoeg informatie op de nationale databanken staat, zoals die van HMRC 
(belastingdienst) of DWP (uitkeringen), dan zal je om meer informatie gevraagd worden 
om je doorlopend verblijf te bewijzen. Dit kan onder andere het volgende omvatten: 
 

• P60’s of P45’s 

• Loonstrookjes 

• Bankafschriften 

https://www.freemovement.org.uk/more-details-status-eu-nationals-after-brexit/
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence


 

 

• Energierekeningen, Council Tax rekeningen, telefoonrekeningen 

• Jaarlijkse zakelijke accounts 

• Werkcontracten of brieven van je werk die je baan bevestigen 

• Brieven, rekeningen of certificaten van erkende educatieve organisaties 

• Paspoort stempels die entree bij de douane in het VK bevestigen 

• Vlieg- of treintickets die entree in het VK bevestigen 

Er is op dit moment een limiet op de hoeveelheid data die je kunt scannen en opsturen via 
de app (10 documenten van niet meer dan 6Mb elk), maar aanvragers kunnen verdere 
informatie ook online of per post insturen als je niet binnen de limiet kunt blijven. Je hoeft 
niet bewijs van je gehele verblijf in het VK  in te sturen, alleen voor de periode die bewijst 
dat je voor Settled Status of pre-Settled Status in aanmerking komt, in de meeste gevallen 
de laatste 5 jaar. 
 
Als je van buiten de EU bent, of een van de drie andere EEA-landen, of Zwitserland, dan 
zul je bewijs moeten leveren van je relatie met je familielid uit de EU die in het VK woont. 
 
Als je niet in staat bent meer bewijs van verblijf te leveren, heeft het Home Office verklaard 
dat ze verder met je zullen werken om erachter te komen hoe je je verblijf in het VK vast 
kunt stellen. 
 
Hier is een handige lijst van documenten en informatie waarvan het een goed idee is dat je 
die bewaart voor wanneer je met het aanvraagproces begint. 
 

Criminaliteitscontroles 
Je zult worden gevraagd om serieuze strafrechtelijke veroordelingen binnen en buiten het 
VK aan te geven, of dat van ieder kind boven de 10 jaar oud waar je een aanvraag voor 
doet. Deze zullen worden vergeleken met de misdaad databanken van het VK. Als je bent 
gearresteerd of veroordeeld vanwege een klein vergrijp kun je nog steeds Settled Status 
of pre-Settled Status aanvragen. Bijvoorbeeld, boetes voor te hard rijden zullen niet 
worden meegerekend.  
 
Vergrijpen en veroordelingen zullen per geval beoordeeld worden en het is misschien een 
goed idee om onafhankelijk juridisch advies te verkrijgen voordat je de aanvraag doet als 
je meer dan één veroordeling hebt gehad, of een gevangenisstraf van meer dan 12 
maanden.  
 

Wat kost het? 
In eerste instantie had de regering aangekondigd dat de aanvraag geld zou kosten (£65 
voor volwassenen en £32.50 voor kinderen onder de 16). Echter, in een uitspraak in het 
Lagerhuis op 21 januari 2019 kondigde de Premier aan dat deze kosten teruggetrokken 
werden, en aanvragen gratis zullen zijn. Als je de aanvraag tijdens de huidige testfase 
doet moet je in eerste instantie nog wel betalen, maar je zult dit terugkrijgen. Als je de 
aanvraag tijdens de eerdere testfases hebt gedaan krijg je dit ook terug. Dit zal op 
dezelfde kaart worden teruggestort als je hebt gebruikt om mee te betalen. 
 

https://www.the3million.org.uk/checklist
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Er zullen mogelijk kosten zijn voor zowel het laten verifiëren van documenten en ID in 
speciale centra, als immigratie en juridisch advies, als dit nodig is vanwege jouw speciale 
omstandigheden.  

 

  



 

 

Extra informatie 

De aanvraag doen vanuit het buitenland  
Op dit moment zullen aanvragen vanuit het VK moeten worden gedaan, en dit zal open 
zijn voor mensen die als ‘inwoner’ worden beschouwd vóór middernacht op 31 december 
2020. 
 
Hier zullen ook diegenen bij horen die eerder woonachtig waren in het VK en op die datum 
buiten het VK zijn, maar die hier ‘continuïteit van verblijf’ hebben. Bijvoorbeeld, diegenen 
die normaal gesproken ik het VK verblijven maar toevallig in het buitenland zijn voor zaken 
of vakantie, of die tijdelijk buiten het VK wonen op 31 december 2020. Zij zullen de 
aanvraag kunnen doen wanneer ze naar het VK terugkeren. 
 
Het Home Office overweegt op dit moment ‘aanvragen in het land’, waar ze aanvragen 
vanuit het buitenland mee bedoelen, maar een beslissing hierover is nog niet genomen. 
Dit zou bijvoorbeeld van toepassing kunnen zijn op mensen met Permanent Residence die 
nog niet meer dan twee jaar het land uit zijn. 
 

Krijg ik bewijs van Settled Status/pre-Settled Status? 
Als je Settled Status verkrijgt zul je geen document krijgen om dit te bewijzen. Echter, als 
je ooit bewijs van je status moet aantonen, bijvoorbeeld bij een nieuwe werkgever, 
huisbaas of gezondheidsmedewerker, dan kun je ze een acces code en een weblink 
geven, zodat ze elektronisch na kunnen kijken wat je status is. Ze zullen via deze link 
geen toegang hebben tot andere informatie over jou. 
 

In beroep gaan en toezicht 
Je brief met beslissing zal uitleggen hoe je een beroep kunt aanvragen als je het niet eens 
bent met de beslissing en de status de je aangewezen hebt gekregen. Dit heet een 
‘administrative review’ en een verzoek hiertoe moet binnen 28 dagen na de 
beslissingsdatum worden ingediend. Het kost £80, maar die krijg je terug als de aanvraag 
succesvol is, of als het verzoek wordt afgewezen omdat het niet geldig is. Je krijgt de 
kosten niet terug als het beroep succesvol is omdat je extra informatie hebt ingediend. Je 
kunt een verzoek indienen via een aanvraagformulier. 
 
In het Uittredingsverdrag is men het eens gekomen over een onafhankelijke 
toezichtinstantie, en tijdens de overgangsperiode heeft de Europese Commissie nog 
steeds toezicht. 
 

Voorwaarden voor het behoud van Settled Status als je het hebt verkregen 
Om Settled Status te behouden mag je niet langer dan 5 jaar weg uit het VK, of 
veroordeeld worden voor een serieus misdrijf. Behalve deze zijn er geen andere 

https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review


 

 

belemmeringen waar we ons van bewust zijn om je Settled Status te behouden en net 
zoals nu in het VK te kunnen verblijven. 
 

Toekomstige rechten  
Een groot gedeelte hiervan zal afhangen van de uiteindelijke aard van de afspraken 
tussen het VK en de EU en de regelingen voor toezicht die zijn overeengekomen, maar je 
rechten zullen onderdeel worden van de Britse wetgeving. Het Uittredingsverdrag zal de 
basis vormen voor alle uitdagingen, en gebeurtenissen hieromtrent zijn zich nog aan het 
ontwikkelen. 
 
Ondersteunende diensten voor Europese Londenaars 
Deze hub geeft een handleiding aan EU-burgers en burgers uit Noorwegen, IJsland, 
Liechtenstein en Zwitserland, en hun familie, die in Londen wonen. 
 
Het doel is om je te helpen voorbereiden op je aanvraag van Settled Status. Als je meer 
informatie nodig hebt dan dat op deze pagina’s staat, kun je onze lijst van ondersteunende 
diensten doorzoeken voor toegang tot betrouwbare, geaccrediteerde en betrouwbare 
bronnen voor meer hulp en informatie. 
 
We hebben ook een woordenlijst gecreëerd om uit te leggen wat sommige termen in deze 
hub betekenen. Deze informatie is géén juridisch advies en je moet dit niet als enige 
leidraad gebruiken om je aanvraag te doen. 
 
Je kunt je ook inschrijven voor meer informatie op de informatiesite van het Home Office 
  

https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/


 

 

Woordenlijst 

Hieronder vind je een uitleg om de woorden en termen van de taal betreffende het vertrek 
van het VK uit de EU beter te begrijpen, en wat dit voor jou betekent. 

Deze termen kunnen veranderen afhankelijk van de overeenkomst bereikt tussen de EU 
en het VK. 

Term Uitleg 

Artikel 50 

Dit is een artikel uit het Verdrag van 

Lissabon, het geeft een EU lidstaat het 

recht  om eenzijdig uit de EU te stappen. 

Vanaf de dag dat de lidstaat de Europese 

Council heeft laten weten dat zij dit van 

plan zijn, moeten de EU en de staat het 

binnen twee jaar over uittredingsverdragen 

eens zijn 

Biometrisch ID 

Is een paspoort of ID kaart met een 

electronische microprocessor chip erin, 

waarop de biometrische informatie 

(vingerafdruk, foto) staat, waarmee de 

identiteit van de eigenaar van het paspoort 

of ID kaart kan worden geverifieerd.  

Biometrische verblijfsvergunning 

Een ID kaart van een burger uit een land 

van buiten de EEA, met data erop zoals 

naam, geboortedatum, immigratie status, 

voorwaarden van verblijf, en biometrische 

informatie (vingerafdrukken en een foto) 

Brits staatsburgerschap (Britse 

nationaliteit) 

Het Britse staatsburgerschap of 

nationaliteit geeft iemand het recht op een 

Brits paspoort, en de volle rechten van een 

VK burger 

Ononderbroken verblijf 
Volgens het Home Office betekent 

ononderbroken verblijf simpelweg in het 

VK wonen of gewoond te hebben 



 

 

(minstens 6 maanden ononderbroken in 

beide gevallen) 

Afhankelijk familielid 

Deze person is een familielid van hun 

EU/EEA-sponsor, maar niet de eega, 

burgerlijke partner, langdurend 

samenwonende partner, kind, of 

afhankelijke ouder; en heeft relevante 

documentatie hiervan, zoals een 

familievergunning, registratie certificaat, 

verblijfsvergunning, document dat 

permanent verblijf erkent of een 

permanente verblijfskaart, dat is 

uitgegeven door het VK onder EEA 

Regulering (en is aangevraagd vóór 31 

december 2020)  

Afgeleide rechten 

Iemand die geen verblijfsrechten heeft 

onder EU-richtlijn inzake Vrij Verkeer en 

Verblijf van Personen en geen EU/EEA-

burger is, kan andere verblijfsrechten 

hebben onder Europese Unie (EU) 

wetgeving, bijvoorbeeld niet-EEA-

verzorgers van EU/EEA- en Britse 

kinderen, en afhankelijke volwassenen 

(inclusief ‘Zambrano’, ‘Chen’, ‘Ibrahim’ en 

‘Texeira’ gevallen)  

Dubbele nationaliteit en het behouden 

van EU-rechten 

Iemand met dubbele nationaliteit heeft de 

Britse nationaliteit aangenomen, maar 

heeft ook staatsburgerschap van een 

andere EU staat, en heeft in het VK 

gewoont met uitoefening van hun rechten 

als EU burger, waarna ze Britse burger zijn 

geworden 

EER (Europese Economische Ruimte) 

De EEA omvat IJsland, Liechtenstein en 

Noorwegen, landen die geen lid zijn van de 

Europese Unie  

Einde van de overgangsperiode – 31 

december 2020 

Dit is het einde van de overgangsperiode, 

wanneer de terugtrekking van het VK 

vanuit de EU voltooid hoort te zijn 

EU De Europese Unie (EU) is een economisch 

en politiek vennootschap tussen 28 



 

 

landen. De EU is de meest recente vorm 

van Europese integratie, waarbinnen de 

interne markt het toelaat dat goederen, 

kapitaal, diensten en mensen zich vrijuit 

kunnen bewegen binnen en over de 

grenzen van de lidstaten.   

EU landen 

België, Bulgarije, Cyprus, 

Denemarken, Duitsland, Estonia, Finland, 

Frankrijk, Griekenland, Hongarije,  

Italië, Ierland, Kroatië,  

Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, 

Nederland, Oostenrijk, 

Polen, Portugal, Roemenië, 

Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechische 

Republiek en Zweden  

EU verdragen 

De EU is gesticht op basis van een reeks 

wettelijke verdragen tussen de lidstaten. 

Bijvoorbeeld, rechten van Vrij Verkeer en 

Verblijf van Personen voor EU-burgers 

werden ingevoerd als onderdeel van een 

EU-verdrag en worden bestuurd door EU-

richtlijnen 

Familieleden 

De volgende personen kunnen worden 

beschouwd als rechtstreekse familieleden 

van een EU/EEA-burger: de eega of 

burgerlijke partner, directe afstammelingen 

van de EU/EEA-burger of hun eega of 

burgerlijke partner die onder de 21 zijn, 

afhankelijke directe familieleden in 

opgaande lijn van de EU/EEA-burger, of 

hun echtgenoot of burgerlijke partner 

Familie Visa (EEA familie vergunning) 

EEA-familievergunning is een visum voor 

niet-EEA-familieleden of naaste en verre 

familieleden van EEA-burgers om het VK 

binnen te komen 

Vrij Verkeer en Verblijf van Personen 

Vrij Verkeer en Verblijf van Personen is het 

recht van EU en EEA-burgers en hun 

familieleden om zich vrijuit door elk EU-

land te kunnen bewegen en zich daar te 

vestigen. Dit is een fundamenteel principe 



 

 

dat is verankerd in Artikel 45 van het 

verdrag over het functioneren van de 

Europese Unie. 

EU burgers hebben het recht om: 

• Een baan te zoeken in een ander 

EU land 

• Er te werken zonder een 

werkvergunning nodig te hebben 

• Er om die redenen te wonen 

• Er te mogen blijven zelfs als het 

werk is geëindigd  

• Genieten van gelijke behandeling 

als onderdanen met betrekking tot 

toegang tot werk, 

arbeidsvoorwaarden en alle andere 

sociale en belastings voordelen 

Respijttermijn 

Dit is de periode van 1 januari 2021 t/m 30 

juni 2021 wanneer aanvragen voor Settled 

Status en pre-Settled Status nog steeds 

worden aangenomen, ondanks dat het VK 

dan formeel uit de EU is gestapt  

Onbepaalde tijd om te blijven 

Indefinite Leave to Remain is een 

immigratrie status in het VK beschikbaar 

voor burgers van ieder land, het laat toe 

dat een persoon permanent in het VK mag 

wonen en werken. Men verkrijgt het in het 

algemeen na 5 jaar ononderbroken verblijf  

Lounes zaak  

Een belangrijke zaak en uitspraak in het 

Europese Hof van Justitie (EhJ) waarbij 

een burger niet het recht verliest om een 

eega of naast familielid die geen EU-

burger is te hebben of te brengen, om in 

het VK te verblijven nadat deze burger 

Brits staatsburger is geworden 

Permanent verblijf 

EU- en EEA-burgers kunnen dit niet-

verplichte document aanvragen om hun 

permanente verblijfsrechten te bewijzen na 

5 jaar in het VK gewoont te hebben 

volgens EU-wetgeving, om verblijfsrechten 



 

 

te verkrijgen voor hun niet-EU-

familieleden, of als vereiste voor het 

aanvragen van Brits staatsburgerschap, 

vóór het introduceren van EU Settled 

Status in maart 2019. Het zal niet meer 

geldig zijn als het VK uit de EU vertrekt, 

maar kan gratis worden omgeruild voor 

Settled Status 

Verblijfsstatus 

In deze context verwijst het naar de 

immigratie of verblijfsrechten van een 

EU/EEA- of niet-EEA-burger en hun niet-

EEA-familieleden 

Vestigingsstelsel 

Het Home Office heeft gewerkt aan een 

nieuw stelsel, dat EU-burgers woonachtig 

in het VK de mogelijkheid geeft een Britse 

verblijfsvergunning te krijgen om er 

permanent te kunnen blijven na Brexit. Het 

EU Settlement Scheme zal op 30 maart 

2019 volledig openen. EU-burgers en hun 

familielieden hebben overeenkomstig met 

het ontwerp Uittredingsverdrag tot 30 juni 

2021 om dit aan te vragen.  

Registratie Settled Status uiterste 

datum – 30 juni 2021 

Dit is de uiterste datum voor het aanvragen 

van Settled Status. Na deze datum zullen 

mensen alleen onder zeer uitzonderlijke 

omstandigheden de status mogen 

aanvragen 

Burger van een derde land 

Een burger van een derde land in het VK is 

een persoon die niet Brits, Iers of een 

EEA/EU-burger is 

Overgangsperiode (ook wel  

periode van implementatie genoemd) 

Nadat het VK officieel de Europese Unie 

verlaat, is er een plan voor een tijdelijke 

periode voordat de uiteindlijke regelingen 

voor de VK-EU relatie van kracht worden. 

Deze periode eindigt op 31 december 

2020. Diegenen die vóór deze datum 

Settled Status aanvragen zullen profiteren 

van bescherming door zowel de EU-

wetgeving, als het Uittredingsverdag 

tussen het VK en de EU 



 

 

Uittredingsverdrag 

Dit zijn de overeenkomsten waarover 

wordt onderhandeld tussen het VK en de 

EU. Het doel is om regelingen te treffen 

vóór het vertrek van het VK uit de EU op 

30 maart 2019. Een van de kernpunten die 

onder deze overeenkomsten vallen zijn de 

burgerrechten en wat er zal gebeuren met 

EU-burgers woonachtig in het VK, en VK-

burgers woonachtig in de EU, als het VK 

de EU verlaat  

 


