
Londra è aperta     London ist offen     Londra e deschisă     Londres, cidade aberta

Londonas yra atviras     Londres, ciudad abierta     Лондон e отворен     Londen is open

Londýn je otvorený     Londona ir atvērta     Londýn je otevřený     London er åben

Londra hija Miftuħa     London je otvoren     London on avatud     London je odprt

#LondonIsOpenLondon je odprt Londyn jest otwarty

Londyn jest otwarty     Tá Londain ar oscailt     Londres s'ouvre à vous     Londra è aperta

Londra è aperta     London ist offen     Londra e deschisă

Londra e deschisă     Londres, cidade aberta     Το Λονδίνο είναι ανοιχτό

Londen is open     London nyitva áll     London är öppet     Londýn je otvorený

Londona ir atvērta     Londýn je otevřený     London er åben

Lontoo on avoinna     Londra hija Miftuħa     London je otvoren     London on avatud

London on avatud     London je odprt     Londyn jest otwarty

Londres, cidade aberta     Το Λονδίνο είναι ανοιχτό     Londonas yra atviras

Londyn jest otwarty     Tá Londain ar oscailt     Londres s'ouvre à vous

Londen is open     London nyitva áll     London är öppet

Londonas yra atviras     Londres, ciudad abierta     Лондон e отворен

London er åben     Lontoo on avoinna     Londra hija Miftuħa



Burgermeester Sadiq Khan heeft duidelijk gemaakt dat EU 
burgers die in Londen wonen hier thuishoren en welkom 
zijn. Om te helpen er achter te komen wat de Brexit voor jou 
betekent, en hoe je Settled Status kunt aanvragen, heeft hij 
deze informatie hub gecreëerd. 

Wat betekent de Brexit voor je?
Als je een Europeaan bent die volgens Vrijheid van Verkeer 
van Personen hier woont, dan zal je verblijfsstatus veranderen 
wanneer het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU vertrekt. 
Als je in het VK wilt blijven wonen en werken, moet je een 
nieuwe verblijfsstatus aanvragen – Settled Status. Als jij en 
je familieleden onderdanen zijn van één van de andere 27 
EU lidstaten (EU27) of Ijsland, Noorwegen, Liechtenstein of 
Zwitserland (EEA+) en in het VK wonen, dan zullen jullie dit 
allemaal aan moeten vragen. Dit geldt ook voor burgers van 
derde landen, van wie de verblijfsstatus afhankelijk is van hun 
EU27 of EEA+ familielid.

Hoe kun je Settled Status aanvragen?
Settled Status zal 30 maart 2019 volledig geopend zal zijn, en 
je moet het vóór 30 juni 2021 aanvragen. Aanvragen zijn gratis. 
Je kunt de aanvraag online doen.

Voor meer informatie ga naar  
london.gov.uk/eu-londoners-hub


