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Spørgsmål og svar — rettigheder for EU-borgere og britiske
statsborgere

som

anført

i

udtrædelsesaftalen,

der

blev

offentliggjort den 14. november 2018

Dette dokument indeholder oplysninger om EU-borgeres rettigheder i Det Forenede Kongerige
og britiske statsborgeres rettigheder i EU, som anført i anden del af udtrædelsesaftalen, som EU
og Det Forenede Kongerige i fællesskab offentliggjorde den 14. november 20181. Dette
dokument er kun til orientering. Bemærk, at udtrædelsesaftalen skal ratificeres af både Det
Forenede Kongerige og EU, inden den kan træde i kraft.
Beskrivelsen af Det Forenede Kongeriges love og dets planlagte tilgang til at gennemføre
udtrædelsesaftalen bygger på de oplysninger, som vi har til rådighed på nuværende tidspunkt.
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1. Overgangsperiode
Overgangsperioden: Hvad er det, og hvad indebærer det?
EU-lovgivningen

om

unionsborgeres

ret

til

fri

bevægelighed

vil

fortsat

gælde

i

en

overgangsperiode (af den britiske regering kaldet "gennemførelsesperioden").
Hvis udtrædelsesaftalen ratificeres, vil overgangsperioden starte samme dato som Det Forenede
Kongeriges udtræden (hvilket vil sige den 30. marts 2019, også kaldet "Brexit-dagen") og vil
principielt slutte den 31. december 2020*.
Med hensyn til den frie bevægelighed vil alle rettigheder fortsætte indtil udgangen af 2020 på
samme måde, som hvis Det Forenede Kongerige stadig var medlem af Den Europæiske Union.
Dette betyder, at EU's borgere kan nyde godt af deres ret til fri bevægelighed i Det Forenede
Kongerige frem til udgangen af 2020. Det samme gælder for britiske statsborgere i EU.
* Udtrædelsesaftalen giver mulighed for en forlængelse af overgangsperioden efter fælles
overenskomst mellem EU og Det Forenede Kongerige.

Vil de personer, der flytter til værtslandet i overgangsperioden, blive
behandlet på samme måde som personer, der er ankommet inden den
30. marts 2019?
I henhold til udtrædelsesaftalen vil disse personer have nøjagtig samme rettigheder som
personer, der er ankommet til værtslandet inden Brexit. Deres rettigheder vil ligeledes være
underlagt de samme restriktioner og begrænsninger.

Vil det kunne kræves, at personer, der flytter til værtslandet i
overgangsperioden, skal registrere deres ophold der?
Et sådant krav er tilladt i henhold til EU-retten. Alle EU's medlemsstater og Det Forenede
Kongerige kan hver især beslutte, at tilflyttere skal registrere deres ophold tre måneder efter
ankomsten, .

Vil Brexit blive forsinket på grund af overgangsperioden?
Nej. Det Forenede Kongerige ophører med at være medlem af EU på Brexit-dagen. Men som
aftalt

vil

EU-lovgivningen

vedrørende

fri

bevægelighed

fortsat

være

overgangsperioden. Denne periode udløber principielt den 31. december 2020.
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gældende

i

2. Personelt anvendelsesområde
Hvem vil være omfattet af udtrædelsesaftalen?
EU-borgere og britiske statsborgere skal ved udløbet af overgangsperioden have lovligt ophold i
deres værtsland i overensstemmelse med EU-lovgivningen om unionsborgeres ret til fri
bevægelighed.
De materielle betingelser for ophold er de samme som under nugældende EU-ret. Afgørelser om
tildeling af ny opholdsstatus i henhold til udtrædelsesaftalen vil blive truffet ud fra de objektive
kriterier, der er fastsat i aftalen (dvs. ingen skønsbeføjelser), og på grundlag af præcis de
samme betingelser, der er fastsat i direktivet om fri bevægelighed (artikel 6 og 7 giver ret til
ophold i op til fem år for personer, der er i arbejde eller råder over tilstrækkelige midler til sin
forsørgelse og har sygesikring; artikel 16-18 giver ret til tidsubegrænset ophold for personer,
som har haft lovligt ophold i fem år).
Udtrædelsesaftalen kræver ikke fysisk tilstedeværelse i

værtsstaten ved udgangen

af

overgangsperioden — der tillades midlertidigt fravær, som ikke påvirker retten til ophold, og
længere fravær, som ikke påvirker retten til tidsubegrænset ophold. Nærmere oplysninger om
fravær kan findes nedenfor.

EU-lovgivningen om unionsborgeres ret til fri bevægelighed — hvad
omfatter den?
I henhold til nugældende EU-ret har EU-borgere (og deres familiemedlemmer) ret til ophold i en
anden medlemsstat end den, hvor de er statsborgere. Denne ret er stadfæstet i flere EUretsakter:
a) traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (artikel 21, 45, 49 eller 56)
b) direktivet om fri bevægelighed
c) forordningen om arbejdskraftens frie bevægelighed.
De nøjagtige regler, der finder anvendelse på mobile EU-borgere, kan i langt de fleste tilfælde
findes i direktivet om fri bevægelighed. Dette bør derfor tjene som udgangspunkt, hvis du
ønsker at vide mere om:


dine rettigheder



dine familiemedlemmers rettigheder



betingelser for udøvelse af opholdsretten



administrative procedurer eller



garantier til beskyttelse af opholdsretten.
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 Betingelser for ophold, som man skal opfylde for at være
omfattet af udtrædelsesaftalen
Jeg er tjekke, og jeg flyttede til Det Forenede Kongerige for to år siden.
Jeg arbejder på et britisk sygehus. Kan jeg blive boende i Det Forenede
Kongerige, når landet forlader EU?
Ja.

EU-lovgivningen

vedrørende

fri

bevægelighed

vil

være

gældende

frem

til

overgangsperiodens udløb. Herefter kan du ifølge udtrædelsesaftalen blive boende i Det
Forenede Kongerige, hvis du fortsætter med at arbejde (eller hvis du eksempelvis bliver
uforskyldt arbejdsløs, jf. artikel 7, stk. 3, i direktivet om fri bevægelighed, eller bliver
selvstændig erhvervsdrivende, studerende eller arbejdssøgende).
Du bibeholder din opholdsret også efter udløbet af overgangsperioden. Du bibeholder din
opholdsret på stort set samme materielle betingelser, som under EU-lovgivningen vedrørende
fri bevægelighed, du skal blot ansøge om din nye britiske opholdsstatus hos de britiske
myndigheder. Når du har opholdt dig lovligt i Det Forenede Kongerige i sammenlagt fem år, kan
du ansøge om at få din opholdsret opgraderet til tidsubegrænset opholdsret, hvilket giver flere
rettigheder og bedre beskyttelse.

Jeg er brite, og jeg bor og arbejder i Luxembourg. Er jeg nødt til at
fortsætte med at arbejde for at kunne beholde mine rettigheder i
landet?
Udtrædelsesaftalen beskytter EU-borgere og britiske statsborgere, som opholder sig i en anden
medlemsstat end den, hvor de er statsborgere, i overensstemmelse med betingelserne for
opholdsret i henhold til EU-lovgivningen vedrørende fri bevægelighed. I princippet opfylder EUborgere og britiske statsborgere disse betingelser, hvis de:


er arbejdstagere eller selvstændigt erhvervsdrivende eller



råder over tilstrækkelige midler til deres forsørgelse og har en sygeforsikring eller



er familiemedlemmer til en person, som opfylder disse betingelser eller



allerede er blevet tildelt tidsubegrænset opholdsret (som ikke længere er
underlagt nogen betingelser).

Det er muligt at skifte mellem disse kategorier (f.eks. ved at afslutte sit job for at påbegynde på
en uddannelse). Du bibeholder dine rettigheder, så længe du opfylder betingelserne for mindst
én af kategorierne.
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Vil EU-borgere, der flytter til Det Forenede Kongerige for at søge job at
par måneder inden udløbet af overgangsperioden, være beskyttet på
nogen måde?
Ja. EU-borgere, der søger job i Det Forenede Kongerige inden udløbet af overgangsperioden, vil
– præcis som nu – have ret til at blive boende i landet i seks måneder efter ankomsten (evt.
længere, hvis de har reel udsigt til at blive ansat). Herefter skal de forlade landet, medmindre
de har fundet et job eller råder over tilstrækkelige økonomiske midler til at forsørge sig selv.

Jeg er dansk statsborger. Jeg flyttede til Det Forenede Kongerige for to
år siden, men kunne ikke finde job. Nu har jeg ikke flere penge tilbage.
Kan jeg blive boende i landet efter udløbet af overgangsperioden?
Udtrædelsesaftalen beskytter EU-borgere og britiske statsborgere, som opholder sig i en anden
medlemsstat end den, hvor de er statsborgere, i overensstemmelse med betingelserne for
opholdsret i henhold til EU-lovgivningen vedrørende fri bevægelighed. I princippet opfylder EUborgere og britiske statsborgere disse betingelser, hvis de:


er arbejdstagere eller selvstændigt erhvervsdrivende eller



råder over tilstrækkelige midler til deres forsørgelse og har en sygeforsikring eller



er familiemedlemmer til en person, som opfylder disse betingelser eller



allerede er blevet tildelt tidsubegrænset opholdsret (som ikke længere er
underlagt nogen betingelser).

De EU-borgere, som ved udløbet af overgangsperioden ikke opfylder disse betingelser, har ikke
noget retskrav på at kunne forblive i Det Forenede Kongerige i henhold til udtrædelsesaftalen,
og deres situation vil afhænge af, hvorvidt de britiske myndigheder beslutter sig for at behandle
dem mere gunstigt end fastsat i udtrædelsesaftalen.

Det Forenede Kongeriges tilsagn om at frafalde kravet om omfattende
sygeforsikring er ensidigt og ikke-bindende. Hvad er det tilsagn så
værd?
Udtrædelsesaftalen har til formål at beskytte de nuværende rettigheder i henhold til
nugældende EU-ret.
En omfattende sygeforsikring er et klart krav for lovligt ophold for selvforsørgende personer i
henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i direktivet om fri bevægelighed. Det Forenede Kongerige
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har meddelt, at de hverken vil anvende kravet om omfattende sygeforsikring eller testen
vedrørende reel beskæftigelse ("genuine work test") ved ansøgninger om ny opholdsstatus2.

Jeg er britisk statsborger og er bosat i Spanien. Skal jeg have en
sygeforsikring for at kunne blive boende i landet efter udløbet af
overgangsperioden?
I henhold til EU-retten kan Spanien stille krav om, at britiske statsborgere, der er
selvforsørgende (herunder pensionister) eller er studerende, og som endnu ikke er blevet tildelt
tidsubegrænset opholdsret, skal have en sygeforsikring for at kunne bibeholde deres
opholdsret.

Jeg er britisk statsborger, og jeg bor i London, men pendler til Paris for
at arbejde. Kan jeg fortsat arbejde i Frankrig efter udløbet af
overgangsperioden?
Ja. Udtrædelsesaftalen beskytter også de såkaldte grænsegængere. Ved grænsegængere
forstås personer, der er arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i et andet land end
deres bopælsland. Du vil fortsat kunne arbejde i Paris og bo i London. Du vil kunne ansøge hos
de franske myndigheder om at få udstedt et nyt dokument, der attesterer, at du er
grænsegænger og er beskyttet af udtrædelsesaftalen. Dette dokument vil gøre det lettere at
rejse ind i Frankrig, fortsætte med at arbejde dér og bagefter vende hjem til Det Forenede
Kongerige.

Jeg er statsborger i en af de 27 medlemsstaterog har boet i Det
Forenede Kongerige siden 2005. Jeg har fået udstedt et dokument, der
beviser,

at

Kongerige.

jeg

har

Vil

min

tidsubegrænset
situation

opholdsret

ændres

i

efter

Det

Forenede

udløbet

af

overgangsperioden?
Du skal ansøge om en ny tidsubegrænset opholdsstatus i henhold til britisk lov (denne status
kaldes "settled status"). Men eftersom du allerede har fået udstedt et dokument, der beviser, at
du har tidsubegrænset opholdsret i Det Forenede Kongerige i henhold til nugældende EUlovgivningen vedrørende fri bevægelighed, bliver den administrative procedure enkel. Du skal
blot fremvise pas eller identitetskort og godtgøre, at du fortsat er bosat i Det Forenede
Kongerige, og desuden skal du oplyse om eventuelle straffedomme, der måtte være opført på
din straffeattest. Denne procedure vil være gratis.

2

Jf. punkt 11 i Det Forenede Kongeriges tekniske note af 8. november om administrative procedurer, som kan
læses på: www.gov.uk/government/publications/citizens-rights-administrative-procedures-in-the-uk/technicalnote-citizens-rights-administrative-procedures-in-the-uk.
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Jeg er britisk statsborger. For to år siden flyttede jeg til Tyskland for at
arbejde i byggebranchen. Desværre blev jeg for nylig ramt af en
arbejdsulykke, der har gjort mig varigt uarbejdsdygtig. Kan jeg blive
boende i landet efter udløbet af overgangsperioden?
Ja. Hvis man ikke længere kan arbejde som følge af varig uarbejdsdygtighed, der skyldes en
arbejdsulykke, bliver man tildelt tidsubegrænset opholdsret i henhold til EU-lovgivningen
vedrørende fri bevægelighed. Denne ret vil være beskyttet efter udløbet af overgangsperioden.

Jeg er brite og har boet og arbejdet i Nederlandene siden 1995. Jeg
regner med at gå på pension i 2023. Jeg har brug for rådgivning om,
hvorvidt jeg kan blive boende i landet efter min pensionering.
Det kan du godt. Eftersom du har arbejdet i mindst fem år i Nederlandene, har du allerede
optjent ret til tidsubegrænset ophold dér uden nogen betingelser (som f.eks. at skulle fortsætte
med at arbejde).

 Særtilfælde
Jeg flyttede for mange år siden til Det Forenede Kongerige for at
arbejde og har bibeholdt mit slovakiske statsborgerskab. Jeg har for
nyligt fået britisk statsborgerskab. Hvad bliver min status med dobbelt
slovakisk/britisk statsborgerskab?
Dit britiske statsborgerskab giver dig ubetinget ret til ophold i Det Forenede Kongerige. Efter at
du er blevet naturaliseret britisk statsborger, er dit ophold i Det Forenede Kongerige ikke
længere omfattet af direktivet om fri bevægelighed. Men fordi du som slovakisk statsborgerskab
oprindelig

var

blevet

tildelt

opholdsret

i

henhold

til

EU-lovgivningen

vedrørende

fri

bevægelighed, vil du alligevel være omfattet af udtrædelsesaftalen. Du vil derfor kunne
henholde dig til udtrædelsesaftalen med hensyn til f.eks. retten til familiesammenføring.

Jeg er brite og bor med min familie i Italien. Så vidt jeg har forstået, vil
min ret til at blive boende i Italien være beskyttet. Men hvad så med
min ret til at vende tilbage til Det Forenede Kongerige sammen med
min familie på grundlag af EU-Domstolens praksis i Surinder Singhsagen?
Udtrædelsesaftalen beskytter de personer, som har benyttet sig af deres ret til ophold i en
anden medlemsstat end den, hvor de er statsborgere.
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Den beskytter derimod ikke personer, som bor i en medlemsstat, hvor de er statsborgere,
uanset om de er vendt tilbage før eller efter udløbet af overgangsperioden. Relevante dele af
britisk national lovgivning vil afgøre, hvorvidt dine familiemedlemmer kan bo sammen med dig i
Det Forenede Kongerige.

Jeg er portugiser og flyttede for mange år siden til Det Forenede
Kongerige for at leve sammen med min britiske hustru. Hun har et
handicap, og jeg passer og plejer hende. Jeg tror, at mit ophold i Det
Forenede Kongerige er lovligt, men jeg er bekymret for, om jeg efter
udløbet af overgangsperioden vil være beskyttet af udtrædelsesaftalen.
Udtrædelsesaftalen garanterer kun beskyttelse af de EU-borgere, der ved udløbet af
overgangsperioden er bosat i Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med betingelserne
for opholdsret i henhold til EU-lovgivningen vedrørende fri bevægelighed.
Hvis du opfylder alle betingelserne for ophold som selvforsørgende EU-borger, kan du i henhold
til udtrædelsesaftalen blive boende i landet efter overgangsperioden.
Hvis du er bosat i Det Forenede Kongerige i henhold til britisk national lovgivning (kun som
familiemedlem til en britisk statsborger), kan du blive boende i landet i henhold til britisk
national lovgivning, som ikke berøres af Brexit.

Jeg er mexicaner og bor i Det Forenede Kongerige sammen med min
fem år gamle datter (der er britisk statsborger) som hendes primære
omsorgsgiver i henhold til den såkaldte Ruiz Zambrano-regel. Kan jeg
blive boende i landet efter udløbet af overgangsperioden?
Udtrædelsesaftalen garanterer kun beskyttelse af de udlændinge, der ved udløbet af
overgangsperioden er bosiddende i Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med
betingelserne for opholdsret i henhold til EU-lovgivningen vedrørende fri bevægelighed.
Personer, som er bosiddende i Det Forenede Kongerige udelukkende på grundlag af deres
britiske familiemedlemmers EU-borgerskab, er ikke omfattet af udtrædelsesaftalen. Deres
opholdsstatus efter udløbet af overgangsperioden vil blive afgjort i henhold til britisk national
lovgivning.

 Regler
vedrørende
udtrædelsesaftalen

fravær,
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der

er

omfattet

af

Jeg kommer fra Grækenland og flyttede til Det Forenede Kongerige for
to år siden for at studere. Sidste år var jeg på Erasmus-ophold i Italien i
fem måneder, hvorefter jeg vendte tilbage til mit universitet i Det
Forenede Kongerige. Vil dette få negative konsekvenser for min
opholdsret i Det Forenede Kongerige?
Det får ingen betydning for dine rettigheder i Det Forenede Kongerige. Ifølge den nugældende
EU-lovgivning vedrørende fri bevægelighed har fraværsperioder på under seks måneder om året
ingen betydning for opholdets uafbrudte karakter. Disse garantier er også medtaget i
udtrædelsesaftalen.

Jeg er britisk statsborger og blev i 2010 tildelt ret til tidsubegrænset
ophold

i

Finland

i

henhold

til

EU-lovgivningen

vedrørende

fri

bevægelighed. Jeg forlod Finland i marts 2017 for at studere i
Grækenland. Bliver jeg nødt til at vende tilbage til Finland inden
udløbet af overgangsperioden for ikke at miste mine rettigheder dér?
Nej. Eftersom du havde tidsubegrænset opholdsret i Finland, inden du flyttede derfra, er du
omfattet af udtrædelsesaftalen, hvis du vender tilbage til Finland inden for fem år efter din
udrejse (dvs. inden marts 2022). Dog kan du eventuelt blive pålagt at skulle ansøge om en ny
tidsubegrænset opholdsstatus i Finland i henhold til udtrædelsesaftalen. En sådan ansøgning
skal indgives senest den 30. juni 2021 (dvs. 6 måneder efter overgangsperiodens udløb). Jf.
afsnit 7 om administrative procedurer nedenfor.
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3. Familiemedlemmer
Min far og jeg er briter og bor i Portugal. Min far arbejder, og jeg bor
hos ham og går i portugisisk skole. Kan jeg blive boende i Portugal?
Ja. Du kan blive boende hos din far. Udtrædelsesaftalen sikrer, at alle familiemedlemmer uanset
nationalitet, som ved udløbet af overgangsperioden er lovligt bosiddende sammen med en EUborger i Det Forenede Kongerige — eller sammen med en britisk statsborger i EU — kan blive
boende i bopælslandet under samme betingelser som inden udløbet af overgangsperioden, så
længe du opfylder eventuelle krav om at ansøge om opholdsstatus i Portugal.

Jeg koreaner og flyttede til Det Forenede Kongerige for fire år siden for
at leve sammen med min lettiske mand. Men på det seneste er vores
ægteskab gået ned af bakke. Jeg vil gerne søge om skilsmisse, men jeg
er bange for, hvilken betydning det kan få for min opholdsret efter
udløbet af overgangsperioden.
Udtrædelsesaftalen indeholder de bestemmelser i EU-lovgivning vedrørende fri bevægelighed,
som allerede — på visse betingelser — beskytter EU-borgeres ægtefæller fra ikke-EU-lande i
tilfælde af skilsmisse. Hvis du har været gift i mindst tre år inden skilsmissen og boet i Det
Forenede Kongerige i mindst ét af disse år, kan du blive boende i landet efter udløbet af
overgangsperioden, når blot du ansøger om en ny britisk opholdsstatus. Når skilsmissen bliver
endelig, vil du være underlagt samme betingelser for opholdsret i henhold til EU-lovgivningen
vedrørende fri bevægelighed, som en EU-borger. Når du har opholdt dig lovligt i Det Forenede
Kongerige i fem år i træk, kan du ansøge om tidsubegrænset opholdsret i landet.

Jeg bor og arbejder i Det Forenede Kongerige sammen med min
slovakiske partner. Vi regner med at stifte familie inden længe. Bør vi
sørge for få børn inden udløbet af overgangsperioden?
I behøver ikke at skynde jer. Udtrædelsesaftalen sikrer, at børn af EU-borgere, der er
bosiddende i Det Forenede Kongerige under eller efter overgangsperioden, kan blive boende i
landet, når blot I ansøger om en ny britisk opholdsstatus.

Jeg bor i Det Forenede Kongerige sammen med min rumænske
ægtefælle. Jeg har fået udstedt et EU-opholdskort. Kan jeg blive
boende i landet efter udløbet af overgangsperioden?
Ja,

du

kan

blive

boende,

når

blot

du

ansøger

om

en

ny

britisk

opholdsstatus.

Udtrædelsesaftalen beskytter alle familiemedlemmer, som inden udløbet af overgangsperioden
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er lovligt bosiddende i Det Forenede Kongerige sammen med en EU-borger. De kan blive
boende, men vil skulle ansøge om en ny britisk opholdsstatus.

Jeg er tysker og bor i Det Forenede Kongerige sammen med mit
adoptivbarn. Vil vi kunne blive boende sammen?
Ja, I kan blive boende sammen. Udtrædelsesaftalen beskytter alle familiemedlemmer, som
inden udløbet af overgangsperioden er lovligt bosiddende i Det Forenede Kongerige sammen
med en EU-borger. Adoptivbørn behandles på lige fod med biologiske børn.

For børn, der er født efter udløbet af overgangsperioden, kræves det i
udtrædelsesaftalen, at den af forældrene, som bor i værtslandet, har
forældremyndigheden. Er det kun fraskilte, der beskyttes?
Nej.

Forældremyndighed

er

defineret

meget

bredt

i

udtrædelsesaftalen,

herunder

forældremyndighed, som er tilkendt ved lov, efter retsafgørelse eller gennem overenskomst
mellem forældrene.

Jeg ansøgte for flere år siden de britiske myndigheder om tilladelse til
at bo hos min svenske kusine i Edinburgh, fordi jeg var økonomisk
afhængig af hende. De britiske myndigheder godkendte min ansøgning
og udstedte et EU-opholdskort til mig. Hvad vil der nu ske med mig?
Du kan blive boende, når blot du ansøger om en ny britisk opholdsstatus. Udtrædelsesaftalen
beskytter alle familiemedlemmer, som inden udløbet af overgangsperioden er lovligt bosiddende
i Det Forenede Kongerige sammen med en EU-borger. De kan blive boende, men vil skulle
ansøge om en ny britisk opholdsstatus.

Jeg har fået tildelt indrejsevisum for at kunne bo hos min britiske tante
i Sverige. Min tante har støttet mig økonomisk, efter mine forældre er
døde.

Min

ansøgning

om

opholdstilladelse

var

ved

udløbet

af

overgangsperioden stadig ikke færdigbehandlet. Hvad vil der nu ske
med mig?
I overensstemmelse med EU-lovgivning vedrørende fri bevægelighed vil behandlingen af din
ansøgning blive afgjort i henhold til svensk national lovgivning og din indrejse- og
opholdstilladelse burde blive lettere. Hvis de svenske myndigheder tildeler dig opholdstilladelse,
vil du være omfattet af udtrædelsesaftalen. I tilfælde af afslag på din ansøgning, skal afgørelsen
være behørigt begrundet og kan påklages.

12

Min kæreste er bulgarsk statsborger med bopæl i Det Forenede
Kongerige. Jeg har planer om at flytte over til ham, men det kan først
blive om fire år pga. mit arbejde i mit hjemland, Canada. Kan jeg flytte
over til ham også efter udløbet af overgangsperioden?
Ja. Udtrædelsesaftalen beskytter personer, der ved udløbet af overgangsperioden er i et fast
parforhold med en EU-borger, men som ikke bor sammen med sin kæreste i Det Forenede
Kongerige. Du vil kunne flytte sammen med din kæreste i Det Forenede Kongerige, forudsat at
I stadig er i parforhold sammen, når du ansøger om at flytte til Det Forenede Kongerige, og at
han til den tid har fået tildelt den nye britiske opholdsstatus.

Min onkel er tjekkisk statsborger med bopæl i Det Forenede Kongerige.
Jeg har planer om at flytte over til ham, men det kan jeg først gøre om
fire år pga. studier i mit hjemland. Kan jeg flytte over til ham også efter
udløbet af overgangsperioden?
Udtrædelsesaftalen beskytter ikke EU-borgeres udvidede familie (dog med undtagelse af
kærestepar i fast parforhold), hvis disse slægtninge ikke bor sammen med den pågældende EUborger ved udløbet af overgangsperioden. Hvis du flytter ind hos din slægtning efter udløbet af
overgangsperioden, bliver du underlagt britisk immigrationslovgivning.

Jeg er dansker og studerer i Cardiff. Min kone bor i udlandet med vores
lille barn. De vil gerne komme og bo hos mig, når jeg er færdig med
mine studier og har fundet et job. Kan de gøre det efter udløbet af
overgangsperioden, eller bør de komme inden da?
De kan flytte over til dig også efter udløbet af overgangsperioden. Udtrædelsesaftalen beskytter
ikke kun nære familiemedlemmer, som inden udløbet af overgangsperioden er lovligt
bosiddende i

Det

Forenede Kongerige sammen

med

en

EU-borger, men

også nære

familiemedlemmer af EU-borgere, som ved udløbet af overgangsperioden ikke er bosiddende i
Det

Forenede

Kongerige.

Din

familie

vil

kunne

flytte

over

til

dig

efter

udløbet

af

overgangsperioden, forudsat at du og din kone stadig er gift, når hun ansøger om at flytte til
Det Forenede Kongerige, og at du til den tid har fået tildelt den nye britiske opholdsstatus.
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Jeg bor og arbejder i Det Forenede Kongerige. Jeg er p.t. enlig, men
skal forhåbentlig giftes en dag. Det er dog ikke realistisk, at det vil ske
inden udløbet af overgangsperioden. Vil min kommende ægtefælle
kunne komme og bo sammen med mig i Det Forenede Kongerige? Hvad
hvis vi får børn?
Din eventuelle fremtidige ægtefælle vil ikke kunne flytte sammen med dig i henhold til
udtrædelsesaftalen, eftersom aftalen ikke beskytter personer, der gifter sig med en EU-borger
efter udløbet af overgangsperioden. En eventuel fremtidig ægtefælle vil skulle opfylde Det
Forenede Kongeriges immigrationskrav. Et eventuelt fremtidigt barn vil kunne bo sammen med
en EU-borger, der inden udløbet af overgangsperioden er bosiddende i Det Forenede Kongerige,
såfremt denne EU-borger har forældremyndigheden.

Jeg er argentiner og arbejder i Det Forenede Kongerige, hvor jeg bor
med min 6-årige kroatiske søn og 2-årige argentinske datter. Kan vi
blive boende i landet efter udløbet af overgangsperioden?
I kan alle sammen blive boende, forudsat at du og din kroatiske søn opfylder betingelserne for
lovligt ophold, og at du til den tid har fået tildelt den nye britiske opholdsstatus.
Udtrædelsesaftalen sikrer, at ikke kun EU-borgere (dvs. din søn) kan blive boende i Det
Forenede Kongerige efter udløbet af overgangsperioden, men også familiemedlemmer, der ikke
er EU-borgere (dvs. du og din datter), hvis jeres ophold i landet er nødvendigt for, at din søn
ikke skal fratages sin opholdsret i henhold til udtrædelsesaftalen.

Jeg bor i Det Forenede Kongerige som primær omsorgsgiver for min
polske søn, der studerer dér. Min tidligere polske kæreste, som
arbejdede i Det Forenede Kongerige, har forladt os. Kan jeg blive
boende i landet?
Udtrædelsesaftalen giver dig opholdsret i Det Forenede Kongerige, indtil din søn har afsluttet
sin uddannelse. Du bibeholder denne ret, som minimum indtil din søn bliver myndig, og
eventuelt længere, så længe han fortsat behøver din tilstedeværelse og omsorg for at kunne
fortsætte sine studier. Vær dog opmærksom på, at du ikke nødvendigvis vil kunne blive boende
i Det Forenede Kongerige permanent.

14

4. Opholdsret
Jeg cypriot og bor i London med min mor, der arbejder som ingeniør.
Jeg

går

i

skole,

men

håber

på

at

kunne

åbne

min

egen

blomsterforretning. Vil jeg kunne blive boende i landet og begynde at
arbejde, når jeg er færdig med skolen?
Ja. Du vil ikke bare kunne blive boende i Det Forenede Kongerige, du vil også have alle de
rettigheder, som den nugældende EU-lovgivning vedrørende fri bevægelighed giver EUborgerne. Du vil kunne arbejde, studere, drive virksomhed eller blive hjemme og tage dig af
dine familiemedlemmer. Dine rettigheder påvirkes ikke, når du begynder at arbejde.

Jeg kommer fra Slovenien. Jeg flyttede til Det Forenede Kongerige tre
år

før

udløbet

erhvervsdrivende

af

overgangsperioden

lige

siden.

Vil

jeg

og

har

kunne

været

opnå

selvstændig

tidsubegrænset

opholdsret, og i givet fald på hvilke betingelser?
Når du har opholdt dig lovligt i Det Forenede Kongerige i fem år (medregnet eventuelle
opholdsperioder før og efter udløbet af overgangsperioden), kan du ansøge om en ny
tidsubegrænset opholdsstatus i Det Forenede Kongerige.
Udtrædelsesaftalen beskytter EU-borgere, som opholder sig i en anden medlemsstat end den,
hvor de er statsborgere, i overensstemmelse med betingelserne for opholdsret i henhold til EUlovgivningen vedrørende fri bevægelighed. I princippet er EU-borgeres ophold lovligt, hvis de:


er arbejdstagere eller selvstændigt erhvervsdrivende eller



råder over tilstrækkelige midler til deres forsørgelse og har en sygeforsikring
(gælder også for studerende) eller



er familiemedlemmer til en EU-borger, som opfylder disse betingelser.

Når du har opholdt dig lovligt i Det Forenede Kongerige i fem år i træk, kan du ansøge om en ny
tidsubegrænset opholdsstatus i landet.

Jeg er brite og har boet i Finland med mine forældre i ni år. De har
begge arbejde. Vil jeg have opholdsret i Finland efter udløbet af
overgangsperioden?
Ja. Eftersom du har boet i et EU-land i mindst fem år, har du allerede optjent ret til
tidsubegrænset ophold dér uden nogen betingelser (som at du f.eks. fortsat skal være
familiemedlem). Denne ret bibeholdes i henhold til udtrædelsesaftalen, så længe du opfylder
eventuelle krav om at ansøge om finsk opholdsstatus.
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Jeg er ester og studerer ved et universitet i Det Forenede Kongerige.
Jeg bliver efter planen færdig med min uddannelse i 2022. Kan jeg blive
boende i Det Forenede Kongerige og søge job i landet?
Ja. Du kan blive boende i Det Forenede Kongerige efter udløbet af overgangsperioden som
studerende, arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende — ligesom det er tilfældet i dag —
men vil skulle ansøge om en ny britisk opholdsstatus. Efter fem års ophold vil du kunne ansøge
om en ny tidsubegrænset opholdsstatus i henhold til britisk lovgivning. EU-borgere vil fortsat
have mulighed for at skifte til en anden kategori. Eksempelvis kan studerende begynde at
arbejde (og blive arbejdstagere), arbejdstagere kan gå på pension (og blive selvforsørgende),
selvforsørgende kan begynde at studere, osv.

Jeg

er

malteser

har

tidsubegrænset

opholdsret

i

Det

Forenede

Kongerige, hvor jeg er født og opvokset. Jeg er ved at tage en
universitetsuddannelse og har allerede fået et fordelagtigt jobtilbud i
Slovakiet. De tilbyder mig en treårs kontrakt, men jeg er bange for, at
jeg ikke kan vende tilbage, hvis jeg forlader Det Forenede Kongerige.
Fortæl mig, at der ikke er grund til bekymring!
Når du har ansøgt om og opnået en ny tidsubegrænset opholdsstatus hos de britiske
myndigheder, vil du kunne forlade Det Forenede Kongerige i op til fem år og derefter vende
tilbage uden at miste denne status. Femårsreglen beskytter også de borgere, der ved udløbet af
overgangsperioden ikke bor i værtslandet, forudsat at de har ansøgt om den nye britiske
opholdsstatus.

Jeg kommer fra Ungarn og har boet og arbejdet i Det Forenede
Kongerige i 15 år. Jeg håber, at jeg vil kunne blive boende i landet efter
udløbet af overgangsperioden. Kan I forsikre mig om, at jeg kan bevare
mine rettigheder på ubestemt tid?
Der er ingen "udløbsdato" for rettighederne. Alle, der er beskyttet af udtrædelsesaftalen,
bibeholder deres rettigheder resten af livet.
Dog kan nogle af rettighederne bortfalde under visse omstændigheder. Eksempelvis ophører
den nye britiske tidsubegrænsede opholdsstatus, hvis man i over fem år i træk ikke opholder
sig i værtslandet.
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Jeg kommer fra Østrig og har boet i Det Forenede Kongerige i de
seneste tyve år. Jeg modtager sociale bistandsydelser. Jeg går ud fra,
at jeg kan blive boende i landet efter udløbet af overgangsperioden,
men kan jeg fortsat få udbetalt de ydelser, jeg har behov for?
Ja. Alle EU-borgere, der er bosiddende i Det Forenede Kongerige, og som efter udløbet af
overgangsperioden

er

berettigede

til

den

nye

britiske

tidsubegrænsede

opholdsstatus,

bibeholder deres opholdsret og ret til ligebehandling. Dette indebærer, at de vil være
berettigede til de samme ydelser, rettigheder og fordele efter udløbet af overgangsperioden,
som inden.

Jeg kommer fra Litauen og studerer ved et universitet i Det Forenede
Kongerige.

Skal

jeg

betale

højere

studieafgift

efter

udløbet

af

overgangsperioden? Vil jeg kunne optage studielån?
Alle EU-borgere, der er bosiddende i Det Forenede Kongerige, og som efter udløbet af
overgangsperioden er berettigede til den nye britiske opholdsstatus, bibeholder deres
opholdsret og ret til ligebehandling.
For studerende, som påbegyndte deres studier i Det Forenede Kongerige inden udløbet af
overgangsperioden, indebærer dette, at de også fremover vil skulle betale samme studieafgift
som britiske statsborgere. For så vidt angår adgang til studiestøtte, såsom stipendier eller lån,
vil EU-studerende, der er omfattet af udtrædelsesaftalen, fortsat nyde godt af de samme regler,
som de nyder godt af i dag. Disse rettigheder vil være underlagt eventuelle fremtidige nationale
politiske ændringer, som måtte gælde for britiske statsborgere.

Jeg er britisk statsborger bosiddende i Portugal og er beskyttet af
udtrædelsesaftalen. Vil jeg have ret til fri bevægelighed i resten af EU
efter overgangsperiodens udløb?
Britiske statsborgere, der er beskyttet af udtrædelsesaftalen i én medlemsstat, vil ikke kunne
påberåbe sig aftalen for at opnå ret til frit at flytte til en anden medlemsstat for at bosætte sig
eller levere tjenesteydelser eller grænseoverskridende tjenesteydelser til personer, der er
bosiddende i andre medlemsstater.
Dette berører ikke eventuelle rettigheder, som britiske statsborgere måtte have i kraft af andre
instrumenter i EU-lovgivningen eller den nationale lovgivning.
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Det

er

ikke

rimeligt,

at

britiske

statsborgeres

rettigheder

er

begrænsede til det EU-land, hvor de havde bopæl ved udløbet af
overgangsperioden, når udtrædelsesaftalen ikke omfatter retten til fri
bevægelighed inden for EU efter udløbet af overgangsperioden.
Britiske borgere, der opfylder EU-lovgivningen vedrørende lovlig migration gældende for
statsborgere fra lande uden for EU, vil fortsat frit kunne flytte til andre medlemsstater med
henblik på midlertidigt eller tidsubegrænset ophold.
For eksempel vil britiske statsborgere, der i henhold til udtrædelsesaftalen har fået udstedt et
opholdsdokument af en medlemsstat, der anvender Schengenreglerne fuldt ud, frit kunne
bevæge sig inden for Schengenområdet i op til 90 dage i træk inden for en periode på 180
dage. Schengenområdet omfatter i dag de fleste af EU's medlemsstater. Undtagelserne er
Bulgarien, Kroatien, Cypern, Irland, Rumænien og Det Forenede Kongerige (der arbejdes p.t.
på, at Bulgarien og Rumænien inden længe kan tilslutte sig Schengenområdet). De stater uden
for EU, der har tilsluttet sig Schengenområdet, er Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein.
Nærmere

oplysninger

om

EU-reglerne

for

lovlig

migration

kan

findes

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration_en

på
og

http://ec.europa.eu/immigration.

 Forvaltning af udtrædelsesaftalen
Hvordan forhindres det, at de britiske myndigheder i fremtiden ændrer
deres lovgivning om ny opholdsstatus?
Det fremgår tydeligt af udtrædelsesaftalen, at når først den nye opholdsstatus er tildelt
individuelle borgere, kan den ikke fratages individuelle EU-borgere af andre årsager end dem,
der udtrykkeligt er fastsat i udtrædelsesaftalen (eksempelvis hvis de begår kriminalitet).
Rettighederne i henhold til udtrædelsesaftalen vil være bindende i henhold til international ret,
og EU-borgere vil kunne henholde sig til de rettigheder i Det Forenede Kongerige, som
udtrædelsesaftalen giver dem. Det Forenede Kongerige vil lovgive på en sådan måde, at
borgernes rettigheder i henhold til udtrædelsesaftalen indarbejdes i britisk national lovgivning.
Britisk lovgivning vedrørende EU-borgeres rettigheder som fastsat i udtrædelsesaftalen har
forrang frem for anden britisk lovgivning. Dette indebærer, at britisk lovgivning ikke "ved et
uheld" kan fratage nogen de rettigheder, der er beskyttet ved udtrædelsesaftalen. Hvis den
britiske regering i fremtiden beslutter at ophæve den lovgivning, der gennemfører EU-borgernes
rettigheder i britisk ret, vil denne ophævelse være i strid med udtrædelsesaftalen. En sådan
overtrædelse vil få de konsekvenser, der er fastsat i selve udtrædelsesaftalen og i international
ret.
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Vil der være en uafhængig national myndighed til at overvåge
udtrædelsesaftalen?
Gennemførelsen og anvendelsen af den del af udtrædelsesaftalen, der omhandler borgernes
rettigheder, vil i Det Forenede Kongerige blive overvåget af en uafhængig national myndighed.
Denne britiske myndigheds beføjelser og opgaver, heriblandt beføjelser til at foretage
undersøgelser på grundlag af klager fra borgerne, er fastsat i udtrædelsesaftalen og svarer til
Kommissionens beføjelser i henhold til traktaterne. Myndigheden vil ligeledes have ret til at
anlægge sag ved de kompetente domstole i forbindelse med klager fra borgerne med henblik på
at søge passende løsninger.
Både myndigheden og Kommissionen vil hvert år aflægge rapport til det specialudvalg for
borgerrettigheder, der er nedsat ved udtrædelsesaftalen, om deres respektive aktiviteter med
hensyn til gennemførelsen af borgernes rettigheder i medfør af aftalen, herunder antallet og
arten af de indgivne klager.

Den Europæiske Unions Domstols beføjelser ophører om otte år.
Indebærer dette, at mine rettigheder også vil ophøre efter udløbet af
overgangsperioden?
Dine rettigheder i henhold til udtrædelsesaftalen gælder resten af dit liv (dog kan nogle af
rettighederne bortfalde under visse omstændigheder, f.eks. efter længerevarende fravær fra
værtslandet).
Selv om de britiske domstoles ret til at bede Domstolen om dens tolkning af udtrædelsesaftalen
er begrænset til otte år, vil dette være længe nok til at sikre, at Domstolen kan træffe afgørelse
om de vigtigste spørgsmål.
Andre aspekter af udtrædelsesaftalen har ingen tidsbegrænsning, såsom fysiske personers
mulighed for at henholde sig til udtrædelsesaftalen, som har forrang frem for modstridende
nationale love eller foranstaltninger, eller til de britiske administrative og retslige myndigheders
forpligtelse til at tillempe EU-Domstolens relevante praksis, der er afsagt inden udløbet af
overgangsperioden, og at tage behørigt hensyn til fremtidig retspraksis, der er afsagt efter
udløbet af overgangsperioden.
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Jeg har bemærket, at kriterierne for ophold vil være baseret på EU's
princip om fri bevægelighed som fortolket af Den Europæiske Unions
Domstol.

Men

hvad

nu

hvis

Det

Forenede

Kongerige

ikke

har

gennemført EU's regler om fri bevægelighed på korrekt vis i britisk lov,
således at der anvendes en fejlagtig fortolkning?
Det fremgår tydeligt af udtrædelsesaftalen, at hvis kriterierne for ophold er baseret på EU's
princip om fri bevægelighed, skal de fortolkes i overensstemmelse med de afgørelser, som Den
Europæiske Unions Domstol har truffet inden udløbet af overgangsperioden.
Hvis Det Forenede Kongerige henholder sig til en fejlagtig fortolkning af EU-rettens principper,
som er i strid med sådanne afgørelser, er det Domstolens fortolkning, der har forrang.
Hertil kommer, at de britiske domstole skal tage behørigt hensyn til EU-Domstolens fortolkning i
retspraksis, der er afsagt efter udløbet af overgangsperioden.
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5. Regler for ind- og udrejse
Vil jeg kunne rejse til Det Forenede Kongerige efter Brexit?
Frem til udløbet af overgangsperioden vil EU-borgere og britiske statsborgere fortsat frit kunne
rejse med gyldigt pas eller identitetskort.
Efter udløbet af overgangsperioden vil EU-borgere eller britiske statsborgere, der har opholdt
sig i værtslandet inden udløbet af overgangsperioden, kunne forlade og vende tilbage til
værtslandet med gyldigt pas eller identitetskort. Deres familiemedlemmer, der ikke er EUborgere, vil have samme rettigheder med et gyldigt pas.
Vær dog opmærksom på, at fem år efter udløbet af overgangsperioden, er værtslandet ikke
længere forpligtet til at acceptere ID-kort, der ikke overholder de gældende internationale
standarder for biometrisk identificering.
De britiske indrejseregler for andre EU-borgere (dvs. EU-borgere, der ikke har opholdt sig i Det
Forenede Kongerige ved udløbet af overgangsperioden) og EU's indrejseregler for britiske
statsborgere falder uden for anvendelsesområdet for udtrædelsesaftalen.

Kan jeg som litauisk statsborger bosiddende i Det Forenede Kongerige
blive underlagt krav om indrejsevisum i fremtiden?
Nej — ikke så længe du har et gyldigt britisk dokument, der beviser din nye opholdsstatus i
henhold til udtrædelsesaftalen.

Jeg kommer fra Luxembourg. Jeg ikke er bosat i Det Forenede
Kongerige, men jeg besøger regelmæssigt landet. Skal jeg ansøge om
indrejsevisum?
Hvorvidt du skal have indrejsevisum efter udløbet af overgangsperiode, vil afhænge af de
regler, som Det Forenede Kongerige vedtager i fremtiden.

Jeg er brite og bor i Bulgarien. Min kinesiske ægtefælle har netop
påbegyndt en universitetsuddannelse i Melbourne. Hvilke visumregler
vil der gælde for hende i 2025, når hun flytter til Bulgarien for at bo
sammen med mig?
Hvis det antages, at kinesiske statsborgere vil være underlagt visumpligt i 2025, vil din
ægtefælle fortsat nyde godt af de garantier i udtrædelsesaftalen, der sikrer, at hendes
indrejsevisum udstedes gratis og efter en hasteprocedure.

21

6. Kriminalitet og misbrug
Jeg har boet og arbejdet i Det Forenede Kongerige i 11 år. For et par år
siden blev jeg kendt skyldig i en strafbar handling og idømt fem
måneders fængsel. Vil fængselsdommen påvirke mine rettigheder?
Kriminel adfærd kan have konsekvenser for opholdsretten, både i henhold til EU-lovgivningen
vedrørende

fri

bevægelighed

og udtrædelsesaftalen. For kriminalitet, der er begået inden udløbet af overgangsperioden, er
det de nugældende regler i direktivet om fri bevægelighed, der finder anvendelse (kapitel VI).
Alle afgørelser med betydning for opholdsretten, der træffes på grundlag af kriminalitet, der er
begået inden udløbet af overgangsperioden, skal således træffes i hvert enkelt tilfælde, og kun
de lovovertrædere, hvis personlige adfærd udgør en reel, umiddelbar og tilstrækkeligt alvorlig
trussel mod et grundlæggende samfundshensyn, kan udvises.

Hvad vil der ske med EU-borgere, som får lov til at blive i Det Forenede
Kongerige i henhold til udtrædelsesaftalen, og som begår kriminalitet?
Enhver lovovertrædelse, der begås efter udløbet af overgangsperioden, vil være underlagt
national lovgivning.
I Det Forenede Kongerige betyder det p.t., at personer, som begår kriminalitet med en
strafferamme på mindst 12 måneders fængsel, kan udvises. De har ret til at påklage en sådan
afgørelse og få sagen prøvet af en uafhængig domstol.

Jeg frygter, at mange vil forsøge at snyde sig ind ved at lade som om,
de er omfattet af udtrædelsesaftalen. Hvilke forholdsregler tager
myndighederne?
Alle de nuværende garantier til beskyttelse mod misbrug og svig, som medlemsstaterne har til
rådighed i henhold til EU-lovgivningen vedrørende fri bevægelighed, vil også indgå i
udtrædelsesaftalen. Staterne vil hver især kunne træffe de fornødne foranstaltninger for at
nægte, ophæve eller tilbagekalde enhver rettighed under udtrædelsesaftalen i tilfælde af
misbrug af rettigheder eller svig, såsom proformaægteskab, dokumentforfalskning eller
afgivelse af urigtige oplysninger af afgørende betydning for retten til ophold. Alle sådanne
foranstaltninger skal stå i rimeligt forhold til misbruget eller sviget og være underlagt adgang til
domstolsprøvelse.
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Vil de britiske myndigheders afgørelser baseret på reglerne for misbrug
af rettigheder indebære tab af klageretten?
Misbrug eller svig kan resultere i tab af opholdsretten, men aldrig i tab af klageretten.
Værtslandet kan begrænse retten til fri bevægelighed for EU-borgere, som beviseligt har
misbrugt EU-retten (ved f.eks. at indgå proformaægteskaber). Hvis de nationale myndigheder
konstaterer misbrug eller svig, har de berørte personer fuld ret til at påklage en afgørelse, der
begrænser deres ret til ophold på dette grundlag, herunder retten til ophold, mens klagesagen
verserer, inden for de begrænsninger, der er fastsat i artikel 31, stk. 2, i direktivet om fri
bevægelighed.

Der står i udtrædelsesaftalen, at de britiske myndigheder vil kunne
foretage

systematisk

kriminalitets-

og

sikkerhedskontrol

af

alle

ansøgere om den nye britiske opholdsstatus. Kan det være rigtigt?
Ja. Brexit er en helt særlig situation, fordi de britiske myndigheder skal træffe en
grundlæggende afgørelse om, hvorvidt de pågældende personer bør få en ny britisk
opholdsstatus i henhold til udtrædelsesaftalen, som vil gælde resten af deres liv.
Det er i den forbindelse hensigtsmæssigt, at Det Forenede Kongerige indfører en ny procedure
for personer, der ønsker at opnå den nye britiske opholdsstatus, i stedet for udelukkende at
underlægge dem de britiske immigrationsregler. Dette indebærer, at Det Forenede Kongerige
efter udløbet af overgangsperioden kun vil kunne udvise EU-borgere, der har begået
kriminalitet inden udløbet af overgangsperioden, såfremt disse personer også ville kunne
udvises i dag.

Jeg har fart- og parkeringsbøder fra Det Forenede Kongerige, som ikke
er opført på min straffeattest. Er jeg forpligtet til at opgive disse
forseelser til de britiske myndigheder?
Nej, du vil kun skulle opgive de britiske straffedomme, der er opført på din britiske straffeattest.
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7. Administrative procedurer
Der er nu indført en ny britisk opholdsstatus kaldet "settled status". Vil
denne status gælde for EU-borgere efter udløbet af overgangsperioden,
og hvad indebærer den?
Alle EU-borgere og deres familiemedlemmer, der er bosiddende i Det Forenede Kongerige, skal
senest seks måneder efter udløbet af overgangsperioden ansøge om en ny britisk opholdsstatus
for at kunne blive boende i Det Forenede Kongerige.
De

britiske

myndigheder

har

offentliggjort

oplysninger

for

EU-borgere

og

deres

familiemedlemmer på deres websted www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families.

I dag behøver jeg som EU-borger bosiddende i Det Forenede Kongerige
ikke ansøge om opholdsdokument. Bliver jeg forpligtet til at gøre det
efter udløbet af overgangsperioden? Og i givet fald hvorfor?
Modsat i dag vil alle EU-borgere og deres familiemedlemmer, som er bosiddende i Det Forenede
Kongerige, i henhold til britisk lovgivning være forpligtet til at opnå den nye britiske
opholdsstatus som juridisk forudsætning for deres fortsatte ophold i Det Forenede Kongerige.
Du vil således kunne bevise din opholdsstatus ikke blot over for de britiske myndigheder eller
politiet, men også over for arbejdsgivere, banker, udlejere, mv.

Hvis man som EU-borger opnår den nye britiske opholdsstatus, mister
man så sine nuværende rettigheder?
De materielle betingelser for at opnå den nye britiske opholdsstatus svarer i alt væsentligt til de
betingelser for at opnå eller miste opholdsretten, der er fastsat i EU-lovgivningen vedrørende fri
bevægelighed. De britiske myndigheder vil ikke kunne afslå en ansøgning med en begrundelse,
der ikke er tilladt i henhold til de nugældende EU-regler. Ingen, som er berettiget til
beskyttelse, vil blive ladt i stikken.
På den ene side bliver betingelserne for at få frataget den nye britiske opholdsstatus
lempeligere i forhold til den nugældende EU-lovgivning vedrørende fri bevægelighed, idet EUborgere og deres familiemedlemmer vil kunne opholde sig uden for Det Forenede Kongerige i
fem år uden at miste deres nye britiske opholdsstatus (de nuværende regler tillader kun to års
fravær). På den anden side kan EU-borgere — ligesom det er tilfældet i dag — miste deres nye
opholdsstatus, hvis de begår kriminalitet i Det Forenede Kongerige. Hvis kriminaliteten begås
efter udløbet af overgangsperioden, vil afgørelsen blive truffet i overensstemmelse med national
britisk

lovgivning

og

med

de

restriktioner

hidrørende

fra

nationale

lovgivningsinstrumenter, som finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.
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og

internationale

Det er ikke klart for mig, hvilke kriterier de britiske myndigheder vil
opstille for tildeling af den nye opholdsstatus til EU-borgere. Kan I
forklare kriterierne for mig?
Kriterierne for, hvornår man som EU-borger kan opnå den nye britiske opholdsstatus, vil i alt
væsentligt være identiske med de kriterier, der er fastsat i den nugældende EU-lovgivning
vedrørende fri bevægelighed. Dermed sikres det, at alle EU-borgere, som er berettigede til
ophold i henhold til EU-lovgivningen vedrørende fri bevægelighed, også er berettigede til den
nye britiske opholdsstatus, og at EU-borgere, som er berettigede til tidsubegrænset ophold i
henhold til EU-lovgivningen vedrørende fri bevægelighed, også er berettigede til den nye
tidsubegrænsede opholdsstatus i Det Forenede Kongerige.

Hvornår

skal

(tidsubegrænset

jeg

senest

opholdsret)

have
eller

ansøgt

om

"pre-settled

"settled
status"

status"

(foreløbig

opholdsret)?
Personer, der inden overgangsperiodens udløb har været lovligt bosiddende i Det Forenede
Kongerige, og nærtstående familiemedlemmer, som mellem den 1. januar og den 30. marts
2021 flytter sammen med en EU-borger, der står som garant for dem, har frem til den 30. juni
2021 (dvs. 6 måneder efter udløbet af overgangsperioden) til at ansøge om den nye britiske
opholdsstatus.
De familiemedlemmer, der er omfattet af udtrædelsesaftalen, og som efter den 31. marts 2021
flytter sammen med deres familiemedlemmer i Det Forenede Kongerige, skal, senest 3 måneder
efter at de flyttede til Det Forenede Kongerige, have ansøgt om én af de nye britiske
opholdsstatusser.
De bibeholder deres eksisterende opholdsrettigheder i dette tidsrum, og indtil ansøgningerne er
færdigbehandlet.

Hvad vil der ske, hvis de britiske myndigheder er længe om at
færdigbehandle min ansøgning for den nye opholdsstatus?
Når ansøgningerne er indgivet, får du udstedt en bekræftelse på ansøgningen, og du kan
derefter opholde dig i landet med alle dine hidtidige rettigheder intakte, indtil afgørelsen er
truffet. Hvis ansøgningen afslås, har du ret til at påklage afgørelsen og til at blive boende i
landet, indtil der er truffet endelig afgørelse.

Vil der være nogen garantier for personer, der ikke overholder
ansøgningsfristen?
De britiske myndigheder vil anlægge en forholdsmæssig tilgang til personer, der ikke overholder
fristen. Myndighederne vil behandle sene ansøgninger, såfremt der er en rimelig grund til, at
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fristen er overskredet. Personer, hvis ansøgning afslås af de britiske myndigheder, fordi den er
indgivet efter fristen uden rimelig grund, kan stadig anmode en uafhængig britisk domstol om
at vurdere afslaget.

Hvad er fristen for familiemedlemmer, der ankommer efter udløbet af
overgangsperioden, når de ansøger om den nye status?
De skal ansøge om en ny britisk opholdsstatus senest tre måneder efter ankomsten. Personer,
hvis ansøgninger fra udlandet omfatter en ansøgning om ny britisk opholdsstatus med deres
indrejsevisum, behøver ikke ansøge på ny efter deres ankomst i Det Forenede Kongerige, hvis
ansøgningerne imødekommes.

Er der nogen garantier, der beskytter personer, der ønsker at ansøge
om en ny opholdsstatus, men som ikke har mulighed for at gøre det,
fordi det britiske system ikke fungerer?
Ja. Udtrædelsesaftalen sikrer, at fristen på seks måneder efter udløbet af overgangsperioden
(som er fristen for at ansøge om en ny opholdsstatus) automatisk forlænges med ét år, hvis Det
Forenede Kongerige meddeler, at det pga. tekniske problemer ikke kunne registrere
ansøgningen eller udstede en bekræftelse på ansøgningen. I denne forlængede periode vil alle
opholdsrettigheder blive bibeholdt fuldt ud.

Jeg

er

allerede

i

besiddelse

af

et

dokument,

der

attesterer

tidsubegrænset ophold, som de britiske myndigheder udstedte sidste
år. Kan personer som jeg blive boende i landet uden nogen problemer?
Ja. Du vil skulle ansøge om en ny britisk tidsubegrænset opholdsstatus, men eftersom du
allerede har opnået tidsubegrænset opholdsret i Det Forenede Kongerige i henhold til den
nugældende EU-lovgivning vedrørende fri bevægelighed, er der tale om en simpel administrativ
procedure, hvor du skal fremvise pas eller ID-kort, opgive eventuelle uafsonede straffedomme
på din straffeattest samt dokumentere, at du fortsat er bosiddende i Det Forenede Kongerige.
Din nye britiske opholdsstatus vil blive udstedt uden beregning.

Jeg er berettiget til tidsubegrænset ophold i Det Forenede Kongerige,
men jeg har aldrig ansøgt om et dokument, der attesterer min ret til
tidsubegrænset

ophold.

Skal

jeg

ansøge

inden

udløbet

af

overgangsperioden?
Du behøver ikke sådan et dokument for at have ret til tidsubegrænset ophold i Det Forenede
Kongerige før udløbet af overgangsperioden. Hvis du blot ønsker at få bekræftet din ret til at
opholde dig i Det Forenede Kongerige efter udløbet af overgangsperioden, er rådet fra de
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britiske myndigheder, at du venter på den nye ordning for opholdsstatus, som de forventer at
iværksætte inden den 29. marts 2019.

Jeg frygter, at den nye administrative procedure for EU-borgere, som
de britiske myndigheder p.t. udarbejder, vil blive et mareridt. Hvordan
har EU beskyttet mine rettigheder i forhandlingerne?
Det Forenede Kongerige har tilkendegivet sin hensigt om at udarbejde en ny ordning, hvor de
administrative procedurer for ansøgninger om ny opholdsstatus vil være gennemsigtige,
gnidningsløse og ensrettede for at undgå unødige administrative byrder. Der er ikke tale om en
videreførelse af de nuværende procedurer for ansøgninger om tidsubegrænset ophold.
Ansøgningsblanketterne vil være korte, enkle, brugervenlige og tilpasset til udtrædelsesaftalen.
Det præciseres i udtrædelsesaftalen, at Det Forenede Kongerige ikke kan kræve mere, end
hvad der er strengt nødvendigt og forholdsmæssigt for at afgøre, om kriterierne for ophold er
opfyldt. Udtrædelsesaftalen indeholder bestemmelser, der svarer til bestemmelserne om
beviskrav i EU-lovgivningen vedrørende fri bevægelighed.

Den måde, EU-lovgivningen vedrørende fri bevægelighed anvendes på i
Det Forenede Kongerige i dag, gør mig bekymret for, at det nye system
ikke kommer til at fungere i praksis.
Det

Forenede

Kongerige

udtrædelsesaftalen

skal

har

offentliggjort

gennemføres

i

detaljerede

praksis

(se

oplysninger

om,

hvordan

www.gov.uk/guidance/status-of-eu-

nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know). Nærmere oplysninger findes i udtrædelsesaftalen.
Dette forvaltningssystem vil være smidigt, gennemsigtigt og enkelt og burde ikke medføre
unødvendige administrative byrder.
For

at

give

borgerne

konkrete

garantier

er

det

sikret

i

udtrædelsesaftalen,

at

de

proceduremæssige garantier i direktivet om fri bevægelighed vil finde anvendelse. Dette
indebærer retten til at påklage enhver afgørelse, som begrænser opholdsretten. Det indebærer
også,

at

den

pågældende

borger

bibeholder

alle

sine

rettigheder

i

henhold

til

udtrædelsesaftalen, indtil der er truffet en endelig afgørelse, dvs. en endelig retsafgørelse efter
en klagesag.
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Jeg ansøgte for to år siden om et EU-registreringsbevis i Det Forenede
Kongerige. Jeg samlede næsten 100 siders dokumentation for at sikre
mig,

at

de

britiske

myndigheder

kunne

se,

at

jeg

opfyldte

betingelserne. Jeg har ikke lyst til at skulle igennem det samme igen.
Vil det være anderledes denne gang?
Ja. Det Forenede Kongeriges nye opholdsstatus vil ikke kræve mere, end hvad der er strengt
nødvendigt

og

forholdsmæssigt

for

at

afgøre,

om

kriterierne

for

ophold

er

opfyldt.

Udtrædelsesaftalen indeholder bestemmelser, der svarer til bestemmelserne om beviskrav i EUlovgivningen vedrørende fri bevægelighed. Samtidig vil de britiske myndigheder sørge for at
bruge den dokumentation, der allerede foreligger (såsom oplysninger om betalt indkomstskat),
for at reducere den mængde dokumentation, som ansøgerne skal fremskaffe.
Ansøgerne skal med andre ord kun fremlægge et minimum af dokumentation for at godtgøre, at
de er berettigede til den nye britiske opholdsstatus (for en arbejdstager vil det sige pas eller IDkort, bevis for, at vedkommende har arbejdet i Det Forenede Kongerige i fem år, og
dokumentation for, at vedkommende fortsat er bosiddende i Det Forenede Kongerige), opgive
eventuelle uafsonede straffedomme på deres straffeattest og intet andet.

Jeg synes, at de britiske administrative immigrationsprocedurer er for
omstændelige. Vil der være regler eller garantier, som hjælper mig med
min ansøgning?
De britiske myndigheder vil arbejde sammen med ansøgere om den nye britiske opholdsstatus
for at hjælpe dem med at dokumentere deres berettigelse og for at undgå fejl eller udeladelser,
som kan påvirke afgørelsen af ansøgningen. De britiske myndigheder vil give ansøgere
mulighed for at fremskaffe supplerende dokumentation eller udbedre mangler i de tilfælde, hvor
der tilsyneladende er tale om en simpel forglemmelse. Der vil blive anvendt et princip med
bevismæssig fleksibilitet, hvilket vil give de britiske myndigheder mulighed for at udøve skøn til
ansøgernes fordel, hvor det måtte være passende.
De britiske myndigheder vil arbejde sammen med ansøgere for at hjælpe dem med at
dokumentere deres berettigelse til den nye britiske opholdsstatus. Ansøgere, der er ugunstigt
stillet, vil kunne få hjælp fra støttetjenester af den art, som p.t. opererer i Det Forenede
Kongerige, eksempelvis på biblioteker.

Eftersom jeg rejser en hel del, ønsker jeg ikke at indlevere mit pas
sammen med min ansøgning om den nye britiske opholdsstatus og
dermed stå uden pas. Hvad kan jeg gøre?
Selv om udtrædelsesaftalen garanterer, at dokumentationsmaterialet i mange tilfælde kan
indgives i kopi, vil de nationale myndigheder dog stadig kunne kræve forevisning af gyldigt pas
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eller ID-kort sammen med ansøgningen. Myndighederne vil normalt beholde ID-kortet, mens
ansøgningen er under behandling, men du har ret til at anmode om at få dit ID-kort
tilbageleveret, inden der træffes afgørelse om ansøgningen.

Kan jeg indsende kopier af dokumentationsmaterialet i stedet for
originalerne?
Ja. Dokumenter, undtagen pas eller ID-kort, kan indsendes i kopi. De nationale myndigheder
kan i særlige tilfælde kræve, at visse dokumenter skal forevises i original, hvis der er begrundet
tvivl om ægtheden.

Visse immigrationsansøgninger i Det Forenede Kongerige er meget
omkostningskrævende.

Hvor

meget

vil

de

britiske

myndigheder

opkræve, når EU-borgere og deres familiemedlemmer ansøger om ny
opholdsstatus efter udløbet af overgangsperioden?
Den nye britiske opholdsstatus vil blive udstedt uden beregning (for personer, der inden udløbet
af overgangsperioden er i besiddelse af et gyldigt tidsubegrænset opholdsdokument udstedt i
henhold til EU-lovgivningen vedrørende fri bevægelighed) eller mod betaling af gebyr, der ikke
vil overstige det gebyr, der opkræves af landets egne statsborgere for udstedelse af lignende
dokumenter. Det Forenede Kongerige har meddelt, at det vil opkræve et gebyr på 65 GBP pr.
ansøgning om "settled status" for personer på 16 år eller derover. Ansøgere under 16 år skal
betale et gebyr på 32,50 GBP. (www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families).

Jeg er gift og har tre børn. Vil vores ansøgninger blive afgjort sammen
eller hver for sig?
Udtrædelsesaftalen garanterer, at ansøgninger fra samme familie, der er indgivet samtidig, vil
blive behandlet samlet.

Jeg

har

hørt,

at

Det

Forenede

Kongerige

vil

udstede

opholdsdokumenter i henhold til udtrædelsesaftalen i digital form.
Passer det?
Opholdsdokumenter, der udstedes i henhold til udtrædelsesaftalen, kan være enten i fysisk
form (f.eks. plastikkort med sikkerhedselementer) eller i digital form. Det digitale dokument vil
være baseret på registrerede data, der opbevares i en database hos de britiske myndigheder.

I dag kan EU-borgere påklage afgørelser, som de britiske myndigheder
har

truffet.

Vil

denne

ret

være

beskyttet

overgangsperioden.
Ja, denne rettighed er bevaret fuldt ud i udtrædelsesaftalen.
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efter

udløbet

af

Hvad vil der ske med de EU-borgere, hvis ansøgning om en ny
opholdsstatus afslås af de britiske myndigheder? Vil de kunne blive
boende i landet, mens deres klagesag verserer?
EU-borgere,

hvis

ansøgninger

om

en

ny

britisk

opholdsstatus

efter

udløbet

af

overgangsperioden afslås, vil kunne søge retlig prøvelse af afslaget. De bibeholder deres
opholdsret, indtil der falder en endelig afgørelse, eller indtil klagesagen afsluttes. Som det er
tilfældet i dag i henhold til EU-lovgivningen vedrørende fri bevægelighed, vil de britiske
myndigheder i særlige tilfælde (f.eks. hvis afgørelsen er bydende nødvendig af hensyn til den
offentlige sikkerhed) kunne udvise ansøgere, der har fået afslag, inden den endelige dom er
blevet afsagt, men de må ikke forbyde ansøgerne at fremsætte deres forsvar personligt,
undtagen under exceptionelle omstændigheder, hvor vedkommendes tilstedeværelse i Det
Forenede Kongerige kan skabe alvorlige problemer for den offentlige orden eller den offentlige
sikkerhed.

Kan jeg først ansøge om en ny britisk opholdsstatus efter udløbet af
overgangsperioden?
Nej. Du vil kunne ansøge om en ny opholdsstatus og et dokument, der beviser denne status,
inden udgangen af overgangsperioden. De britiske myndigheder forventer, at der oprettes en
frivillig ansøgningsordning inden den 29. marts 2019. Du vil kunne indsende din ansøgning og
få den behandlet i overensstemmelse med alle garantierne i udtrædelsesaftalen.

Hvad er forskellen mellem den frivillige og den obligatoriske ordning?
Den obligatoriske ordning træder formelt først i kraft efter overgangsperiodens udløb, hvorefter
tildeling af den nye opholdsstatus bliver en forudsætning for opholdsret i henhold til
udtrædelsesaftalen. EU-borgere og deres familiemedlemmer, der ankommer inden udløbet af
overgangsperioden, vil have seks måneder regnet fra udløbet af overgangsperioden til at
ansøge om den nye opholdsstatus.
Den frivillige ordning vil kunne benyttes også før Brexit. EU-borgere og deres familiemedlemmer
vil have mulighed for at opnå den nye opholdsstatus, men det har ingen betydning for retten til
fri bevægelighed i overgangsperioden.

Hvad sker der, hvis min ansøgning under den frivillige ordning bliver
godkendt?
Selv om afgørelsen om at godkende din ansøgning — teknisk set — først får retsvirkning ved
udløbet af overgangsperioden i henhold til udtrædelsesaftalen (det skal betragtes som en
udskudt afgørelse truffet i 2019, der garanterer rettigheder fra og med 2021), vil du have den
retssikkerhed, at når overgangsperioden udløber, får du en ny britisk opholdsstatus. I
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overgangsperioden vil de britiske myndigheder kun have mulighed for at inddrage den udskudte
opholdsstatus med henvisning til den offentlige orden.

Hvad sker der, hvis min ansøgning under den frivillige ordning bliver
afslået?
Du vil kunne blive boende i Det Forenede Kongerige frem til udløbet af overgangsperioden, så
længe du opfylder betingelserne i direktivet om fri bevægelighed. Du vil kunne indsende en ny
ansøgning under den frivillige ordning indtil udløbet af overgangsperioden eller op til seks
måneder efter udløbet af overgangsperioden.

Kan jeg påklage afslag på en ansøgning, som jeg har indsendt under
den frivillige ordning?
Ja, alle klageprocedurer vil være til rådighed.

Jeg er britisk statsborger bosiddende i en EU-medlemsstat. Hvilken
administrativ procedure skal jeg følge?
Dette afhænger af, hvilken medlemsstat du er bosiddende i. Nogle medlemsstater vil anvende
en obligatorisk ordning svarende til den, som Det Forenede Kongerige anvender. Dette
indebærer, at man skal indgive en ansøgning om ny opholdstilladelse i henhold til
udtrædelsesaftalen som betingelse for lovligt ophold. Andre medlemsstater vil anvende en
"deklaratorisk" ordning svarende til den, der p.t. er gældende i henhold til direktivet om fri
bevægelighed. Dette indebærer, at der ikke vil være noget krav om at ansøge om ny
opholdstilladelse i henhold til udtrædelsesaftalen som betingelse for lovligt ophold.
Du bør henvende dig til myndighederne i den medlemsstat, hvor du er bosiddende, for at få
nærmere oplysninger om den relevante procedure.
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8. Erhvervsmæssige kvalifikationer
 Erhvervsmæssige kvalifikationer i henhold til nugældende EUret
Hvad er erhvervsmæssige kvalifikationer?
Erhvervsmæssige kvalifikationer er specifikke kvalifikationskrav, som en person ifølge loven
skal opfylde, for at kunne få adgang til eller udøve et lovreguleret erhverv eller at varetage
regulerede aktiviteter i et givet land.
Kvalifikationskravene varierer mellem de forskellige erhverv. De kan desuden variere inden for
samme erhverv eller aktiviteter mellem de forskellige lande.
Erhvervsmæssige

kvalifikationer

kan

f.eks.

være

en

bestemt

uddannelse

og/eller

erhvervserfaring. Dette kan f.eks. dokumenteres gennem relevante eksamensbeviser, diplomer
eller attesteringer af kompetence og/eller erhvervserfaring.

Hvad sker der i dag med de kvalifikationer, der anerkendes i én
medlemsstat, hvis man bosætter sig i en anden medlemsstat?
EU-borgere har ret til et udøve et lovreguleret erhverv — enten som arbejdstagere eller som
selvstændige erhvervsdrivende — i en anden medlemsstat end dén, hvor de har erhvervet
deres kvalifikationer.
Erhvervsudøvere (som f.eks. fysioterapeuter), der er uddannet og har erhvervet kvalifikationer i
én medlemsstat, og som beslutter at flytte til og arbejde i en anden medlemsstat, som
regulerer adgangen til og udøvelsen af det pågældende erhverv, vil skulle have anerkendt deres
kvalifikationer i denne anden medlemsstat, før de kan arbejde der.
I henhold til EU's regler er de medlemsstater, der regulerer bestemte erhverv, forpligtede til på
strenge betingelser at vurdere kvalifikationer, der er erhvervet i andre medlemsstater, med
henblik på at anerkende kvalifikationerne og give adgang til de pågældende erhverv.
Inden for enkelte erhverv (læge, sygeplejerske, tandlæge, dyrlæge, jordemoder, farmaceut og
arkitekt) findes der en automatisk anerkendelsesordning baseret på fælles mindstekrav til
uddannelse. Hertil kommer, at en række erhverv, især inden for håndværk, industri og handel,
kan drage fordel af automatisk anerkendelse baseret på erhvervserfaring, hvis visse betingelser
er opfyldt.
For andre erhverv kan de modtagende medlemsstater pålægge indrejsende erhvervsudøvere
kompensationsforanstaltninger,

såfremt

der

er

objektive

væsensforskelle

mellem

de

udefrakommendes kvalifikationer og de kvalifikationer, der kræves for det pågældende erhverv
i den pågældende medlemsstat.
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Den medlemsstat, hvori der ansøges om anerkendelse, skal meddele sin afgørelse inden for en
fastsat tidsfrist. Sådanne afgørelser kan påklages i henhold til national lov. Afgørelserne må
ikke være vilkårlige, og de skal være fuldt ud i overensstemmelse med EU-retten.
Og endelig kan enkelte specifikke regler finde anvendelse på de erhverv, der er omfattet af
udtrædelsesaftalen, heriblandt advokater.
Denne EU-ordning finder ikke anvendelse på ansøgninger om anerkendelse fra statsborgere fra
lande uden for EU, medmindre særlige bestemmelser giver mulighed for en sådan sidestilling,
f.eks. ordninger for EØS-borgere og schweiziske statsborgere.
Kvalifikationer, som EU-statsborgere har erhvervet i lande uden for EU, er kun omfattet af EUordningen, hvis de er sidestillet med EU-landenes kvalifikationer. Dette sker efter tre års
erhvervsudøvelse i den medlemsstat, som først anerkendte de pågældende kvalifikationer.

Hvad sker der i dag med de kvalifikationer, der anerkendes i én
medlemsstat, hvis man midlertidigt eller lejlighedsvist leverer en
tjenesteydelse i en anden medlemsstat?
For de fleste erhverv tillader EU-retten kun, at den medlemsstat, hvor tjenesteydelse skal
leveres, anmoder om en forudgående erklæring fra de berørte erhvervsdrivende. Erklæringen
kan indgives én gang om året (eller én gang hver 18. måned for det europæiske erhvervspas'
vedkommende) og kan evt. vedlægges et begrænset antal certifikater.
Der tillades ikke nogen forudgående kontrol af kvalifikationer i den medlemsstat, hvor
tjenesteydelsen skal leveres, vel at mærke med undtagelse af erhverv, der indebærer risiko for
alvorlig skade på sundheden eller sikkerheden hos modtageren af tjenesteydelserne. En sådan
kontrol bør ikke være mere omfattende, end hvad der er nødvendigt til det konkrete formål.
For erhverv som læge, sygeplejerske, tandlæge, dyrlæge, jordemoder, farmaceut og arkitekt
m.fl., som er omfattet af systemet for automatisk anerkendelse, kan der ikke pålægges nogen
forudgående kontrol af kvalifikationer. Der kan kun kræves en årlig forudgående erklæring.

 Erhvervsmæssige
udtrædelsesaftalen

kvalifikationer

i

henhold

til

Vil Det Forenede Kongeriges udtrædelse af EU påvirke denne situation?
Britiske statsborgere vil ikke længere være EU-borgere, og britiske kvalifikationer vil ikke
længere være EU-kvalifikationer.
EU's retlige ordning, som beskrevet ovenfor, vil ikke længere finde anvendelse på de berørte
personer og vil ikke længere finde anvendelse i Det Forenede Kongerige.
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Alle spørgsmål i forbindelse med anerkendelse af kvalifikationer og mulighed for at levere
erhvervsmæssige tjenesteydelser i et EU-land eller i Det Forenede Kongerige vil blive behandlet
i henhold til de nationale regler og betingelser uden mulighed for at påberåbe de rettigheder,
som EU-retten giver.

Hvad vil udtrædelsesaftalen medføre?
Hovedformålet med udtrædelsesaftalen er, at EU-borgere og britiske statsborgere, der ved
udløbet af overgangsperioden er lovligt bosiddende i et andet land end det, hvor de er
statsborgere, og tidligere har opnået anerkendelse af deres kvalifikationer i dette land i henhold
til en særlig liste over EU-instrumenter, ikke skal påvirkes af Brexit, hvad angår gyldigheden af
anerkendelsen af deres kvalifikationer og deres tilladelse til at udøve deres erhverv dér.
Det samme er tilfældet for erhvervsudøvere, som ved udløbet af overgangsperioden, er
grænsegængere og har opnået anerkendelse af deres kvalifikationer og tilladelse til at udøve
deres erhverv i dét land, hvor de arbejder.
Udtrædelsesaftalen omfatter også verserende ansøgninger om anerkendelse fra disse personer.
Udtrædelsesaftalen garanterer ikke britiske erhvervsudøvere, der er etableret i et EU-land, ret
til at påberåbe sig EU-retten for at få yderligere anerkendelse af deres kvalifikationer efter
udløbet af overgangsperioden, hverken i deres hjemland eller i et andet EU-land, eller til
midlertidigt eller lejlighedsvist at levere tjenesteydelser i noget land.
Udtrædelsesaftalen medfører ikke gyldighed i resten af EU af licenser, der udstedes af de
britiske

myndigheder

i

visse

sektorer,

navnlig

inden

for

transportsektoren,

som

har

tværeuropæisk værdi på det indre marked, og medfører heller ikke gyldighed i Det Forenede
Kongerige af sådanne typer af licenser, der udstedes af myndigheder i EU's medlemsstater.

Jeg er en britisk arkitekt og bor og arbejder i Estland. Kan jeg fortsat
udøve mit erhverv?
Ja. Hvis du har erhvervsmæssige kvalifikationer, der anerkendes i dit nuværende bopælsland
(eller for grænsegængeres vedkommende, det land, hvor du arbejder), vil du fortsat kunne
henholde dig til afgørelsen om anerkendelse, så du kan udøve dit erhverv.
Det samme ville gælde for en estisk arkitekt, der bor og arbejder i Det Forenede Kongerige.
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Jeg er en britisk fysioterapeut, der bor i Belgien og arbejder som
fysioterapeut i Luxembourg, hvor jeg har fået mine kvalifikationer
anerkendt. Kan jeg benytte mig af EU's lovgivning og fortsætte med at
levere tjenesteydelser i Luxembourg som grænsegænger?
Ja. Hvis du har erhvervsmæssige kvalifikationer, der anerkendes i dit nuværende bopælsland
(eller for grænsegængeres vedkommende, det land, hvor du arbejder), vil du fortsat kunne
henholde dig til afgørelsen om anerkendelse, så du kan udøve dit erhverv.
Det samme ville gælde for et belgisk fysioterapeut, der bor i Irland, og som arbejder som
fysioterapeut i Det Forenede Kongerige, og som har fået sine kvalifikationer anerkendt dér.

Jeg er en britisk dyrlæge og bor og arbejder som dyrlæge i Belgien. Kan
jeg benytte mig af EU's lovgivning og fortsætte med midlertidigt eller
lejlighedsvist at levere tjenesteydelser i andre EU-lande også efter
udløbet af overgangsperioden?
Nej. Du kan ikke påberåbe dig EU-retten i forbindelse med levering eller fortsat levering af
sådanne tjenesteydelser.
Hvorvidt du vil kunne levere sådanne tjenesteydelser og i givet under hvilke betingelser, vil
blive fastlagt ved love og politikker i det pågældende EU-land.

Jeg er irsk statsborger. Jeg har ansøgt om anerkendelse af mine
kvalifikationer i Det Forenede Kongerige. Hvad sker der, hvis jeg ikke
får en afgørelse på min ansøgning inden udløbet af overgangsperioden?
Hvis du har ansøgt om anerkendelse inden udløbet af overgangsperioden i dit nuværende
bopælsland (eller for grænsegængeres vedkommende, det land, hvor du arbejder), skal
ansøgningen om anerkendelse af disse kvalifikationer færdigbehandles i henhold til de EUregler, som var gældende inden udløbet af overgangsperioden. Dette burde garantere en
gnidningsløs færdigbehandling af ansøgningen med et positivt udfald, når bare din ansøgning er
berettiget.
Det samme ville gælde for en statsborger i Det Forenede Kongerige, som har ansøgt om
anerkendelse af sine kvalifikationer i et EU-land.
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Jeg er en engelsk advokat bosiddende i Belgien, og jeg har opnået
beskikkelse

ved

domstolen

i

Bruxelles

inden

udløbet

af

overgangsperioden. Hvordan bliver min situation efter udløbet af
overgangsperioden?
Din situation vil afhænge af, hvilken type beskikkelse du har.
Hvis du har beskikkelse som EU-advokat, dvs. har denne betegnelse fra dit hjemland
(henholdsvis England & Wales, Skotland eller Nordirland), vil du ikke længere kunne påberåbe
dig EU-retten i forbindelse med levering af tjenesteydelser i EU, herunder i Belgien. Din
situation vil afhænge af de regler, medlemsstaterne anvender i forbindelse med etablering og
levering af tjenesteydelser af advokater fra lande uden for EU på deres område.
Hvis du derimod er beskikket som belgisk advokat (ved at have opnået anerkendelse af dine
kvalifikationer i Belgien i henhold til enten direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige
kvalifikationer eller de særlige regler i direktivet om udøvelse af advokathvervet), og du er
bosiddende i Belgien eller arbejder der som grænsegænger ved udløbet af overgangsperioden,
vil din beskikkelse, dit medlemskab af advokatsamfundet og din erhvervsret være garanteret i
Belgien. Du vil imidlertid ikke længere kunne påberåbe dig ovennævnte direktiver for så vidt
angår dit ophold i og levering af tjenesteydelser i et andet EU-land.
Det samme ville gælde for en belgisk advokat i Det Forenede Kongerige.

Jeg er finsk statsborger og bor i Finland. Jeg er for øjeblikket i gang
med et uddannelsesforløb ved en finsk læreanstalt, der har en
franchiseaftale med et britisk universitet. Efter afslutningen af mine
studier vil jeg få et britisk eksamensbevis. Hvad er status for mine
kvalifikationer,

hvis

eksamensbeviset

opnås

efter

udløbet

af

overgangsperiode?
For så vidt dit eksamensbevis udstedes af en britisk læreanstalt (et britisk universitet eller
erhvervsakademi), vil dine kvalifikationer være fra et land uden for EU og vil ikke kunne
anerkendes i henhold til EU's ordning herfor.
Betingelserne for en eventuel anerkendelse af dine kvalifikationer vil afhænge af den nationale
lovgivning i den EU-medlemsstat, hvor du i givet fald ansøger om anerkendelse, hvad enten det
bliver

i

Finland

eller

i
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et

andet

EU-land.

9. Social sikring
Jeg er spanier og jeg arbejder i Det Forenede Kongerige. Hvad vil der
ske med min socialsikringsordning efter udløbet af overgangsperioden?
Når det gælder regler for social sikring, er formålet med udtrædelsesaftalen at sikre, at disse
regler forbliver uændrede. De nugældende EU-regler vil fortsat finde anvendelse. Dette
indebærer bl.a., at:


det Forenede Kongerige fortsat vil have ansvaret for at udbetale dine sociale
sikringsydelser — du indbetaler bidrag i Det Forenede Kongerige og har dermed ret til
ydelser fra Det Forenede Kongerige uden forskelsbehandling



du har ret til sundhedsydelser i Det Forenede Kongerige på lige fod med britiske
statsborgere



hvis du tager på ferie i EU, kan du bruge dit europæiske sygesikringskort, der er
udstedt i Det Forenede Kongerige



hvis dine børn er bosiddende i Spanien, og du har ret til at modtage familieydelser
fra Det Forenede Kongerige, vil du have samme ret til at modtage disse ydelser
ubeskåret, som hvis dine børn boede hos dig i Det Forenede Kongerige (nærmere
oplysninger

herom

er

at

finde

på

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=863&langId=da)


hvis du får børn efter udløbet af overgangsperioden og i henhold til britisk lov har ret
til at modtage familieydelser, vil du have ret til at modtage disse ydelser, selv hvis dine
børn er bosiddende i eksempelvis Spanien (nærmere oplysninger herom er at finde på
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=863&langId=da)



hvis du bliver arbejdsløs efter udløbet af overgangsperioden, vil du have ret til at
modtage arbejdsløshedsunderstøttelse fra Det Forenede Kongerige, selv hvis du inden
for den tilladte periode vælger at søge arbejde i et EU-land (nærmere oplysninger herom
er at finde på http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=862&langId=da)



hvis du går på pension efter udløbet af overgangsperioden, vil du have ret til pension
fra Det Forenede Kongerige på de betingelser, der er fastsat i den nationale lovgivning:
o

hvis du ikke har optjent tilstrækkelige forsikringsperioder til at have ret til
pension fra Det Forenede Kongerige, vil Det Forenede Kongerige i det omfang,
det er nødvendigt, medregne perioder, du har optjent i andre EU-lande

o

hvis du vælger at flytte tilbage til Spanien:


vil du fortsat få udbetalt din pension fra Det Forenede Kongerige ubeskåret
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vil din pension fra Det Forenede Kongerige fortsat blive opjusteret



vil ansvaret for at betale for din sygesikring afhænge af, hvilke øvrige
pensionsbeløb du evt. måtte modtage i dit bopælsland

Nærmere

oplysninger

herom

er

at

finde

på

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=860&langId=da


hvis dine efterladte har ret til ydelser til efterladte fra Det Forenede Kongerige,
vil de have ret til at modtage disse ydelser ubeskåret, selv hvis de er bosiddende i
Spanien.

Hvor længe vil jeg være beskyttet af udtrædelsesaftalen?
Du vil være beskyttet, så længe du uden afbrydelse befinder dig i en livssituation, der gør, at du
har tilknytning både til Det Forenede Kongerige og til et EU-land.
Hvis du eksempelvis er polsk statsborger, der ved udløbet af overgangsperioden er bosiddende i
Det Forenede Kongerige og arbejder i landet for en britisk arbejdsgiver, vil du fortsat være
omfattet af udtrædelsesaftalen, hvis du stadig har en "grænseoverskridende tilknytning" til et
EU-land.
En sådan "grænseoverskridende tilknytning" mellem Det Forenede Kongerige og et EU-land
består, så længe du er bosiddende i Det Forenede Kongerige og arbejder for en britisk
arbejdsgiver.
Forbindelsen kan også vedvare, selv hvis din livssituation ændrer sig. Du vil fortsat være
beskyttet, så længe du har en "grænseoverskridende tilknytning" mellem Det Forenede
Kongerige og et EU-land. Eksempelvis vil du fortsat være beskyttet, hvis:
o

du fortsætter med at arbejde for en britisk arbejdsgiver og tager et ekstra job i
Irland

o

du fortsætter med at arbejde for en britisk arbejdsgiver, men flytter til Irland

o

du ophører med at arbejde for en britisk arbejdsgiver og i stedet begynder at
arbejde i Irland, men forbliver bosiddende i Det Forenede Kongerige

o

din ansættelseskontrakt ophører, og du indgår en ny kontrakt med en irsk
arbejdsgiver men fortsætter med at udføre selve arbejdet i Det Forenede
Kongerige

o

du bliver arbejdsløs uden at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse og fortsat er
bosiddende i Det Forenede Kongerige

o

du bliver arbejdsløs, modtager arbejdsløshedsunderstøttelse og overfører disse
ydelser til Polen for inden for den tilladte periode at søge arbejde dér (nærmere
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oplysninger

herom

er

at

finde

på

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=862&langId=da)
o

du efter forgæves at have søgt arbejde i Polen vender tilbage til Det Forenede
Kongerige og fortsætter med at søger arbejde dér

o

din ansættelseskontrakt ophører, og du bliver erhvervsinaktiv, indtil du når
pensionsalderen og fortsat er bosiddende i Det Forenede Kongerige

o

du går på pension i Det Forenede Kongerige eller vender tilbage til dit hjemland.

Dog vil du ikke længere være fuldt omfattet af reglerne for koordinering af sociale
sikringsordninger, hvis din ansættelseskontrakt ophører og du flytter til Polen (eller til et andet
EU-land). Udtrædelsesaftalen sikrer i givet fald, at dine optjente forsikringsperioder ikke
fortabes. Hvis du opfylder betingelserne i national lovgivning (f.eks. ved at nå pensionsalderen),
vil du have ret til at modtage ydelser for disse perioder.
Bemærk, at hvis du har opnået permanent opholdsret i Det Forenede Kongerige, inden du
flyttede tilbage til Polen (eller til en anden medlemsstat), og derefter vender tilbage til Det
Forenede Kongerige, inden denne ret bortfalder, vil du stadig være dækket af fuldstændig social
sikring i overensstemmelse med udtrædelsesaftalen.

Jeg er fransk statsborger bosiddende i Frankrig og arbejder i Det
Forenede Kongerige. Vil jeg være omfattet af reglerne for koordinering
af sociale sikringsordninger også efter udløbet af overgangsperioden?
Ja, så længe du har tilknytning til Det Forenede Kongerige (nærmere oplysninger kan findes i
svaret på det første spørgsmål om social sikring).
Det Forenede Kongerige vil fortsat have ansvaret for din sociale sikring, hvilket bl.a. indebærer,
at:


du skal indbetale sociale sikringsbidrag i Det Forenede Kongerige, og du har ret til
ydelser fra Det Forenede Kongerige uden forskelsbehandling



du har adgang til sygesikring i Frankrig, hvor du er bosat, bekostet af Det Forenede
Kongerige



hvis du tager på ferie i EU, kan du bruge dit europæiske sygesikringskort, der er
udstedt i Det Forenede Kongerige



hvis dine børn er bosiddende i Frankrig, og du har ret til at modtage familieydelser,
vil du have samme ret til at modtage disse ydelser ubeskåret, som hvis dine børn boede
hos dig i Det Forenede Kongerige (nærmere oplysninger herom er at finde på
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=863&langId=da)
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hvis du får børn efter udløbet af overgangsperioden, og du i henhold til britisk lov
har ret til at modtage familieydelser, vil du have ret til at modtage disse ydelser, selv
hvis dine børn er bosiddende i Frankrig (nærmere oplysninger herom er at finde på
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=863&langId=da)



hvis du bliver arbejdsløs efter udløbet af overgangsperioden, vil du være beskyttet af
reglerne for koordinering af sociale sikringsordninger (nærmere oplysninger herom er at
finde på http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=862&langId=da)



hvis du går på pension efter udløbet af overgangsperioden, vil du have ret til pension
fra Det Forenede Kongerige på de betingelser, der er fastsat i den nationale lovgivning:
o

hvis du ikke har optjent tilstrækkelige forsikringsperioder til at have ret til
pension fra Det Forenede Kongerige, vil Det Forenede Kongerige i det omfang,
det er nødvendigt, medregne perioder, du har optjent i andre EU-lande

o

du vil få udbetalt din pension fra Det Forenede Kongerige ubeskåret, selv hvis du
er bosiddende i Frankrig

o

din pension fra Det Forenede Kongerige vil fortsat blive opjusteret

o

ansvaret for at betale for din sygesikring vil afhænge af, hvilke øvrige
pensionsbeløb du evt. måtte modtage i dit bopælsland

Nærmere oplysninger herom er at finde på
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=860&langId=da .


hvis dine efterladte har ret til ydelser til efterladte fra Det Forenede Kongerige,
vil de have ret til at modtage disse ydelser ubeskåret, selv hvis de er bosiddende i
Frankrig.

Jeg er bulgarsk statsborger bosiddende i Bulgarien og arbejder både i
Bulgarien og i Det Forenede Kongerige. Vil jeg være omfattet af
reglerne for koordinering af sociale sikringsordninger også efter
udløbet af overgangsperioden?
Ja, så længe du har tilknytning til Det Forenede Kongerige (nærmere oplysninger herom kan
findes i svaret på det første spørgsmål om social sikring).
Du vil fortsat kun være omfattet af én social sikringslovgivning ad gangen. Denne lovgivning vil
afhænge af dit arbejde og dit bopælsland (nærmere oplysninger herom er at finde på
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=851&langId=da).
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Jeg er italiensk statsborger og arbejder som italiensk tjenestemand i
Det

Forenede Kongerige. Vil jeg

koordinering

af

sociale

være omfattet

sikringsordninger

af reglerne for

også

efter

udløbet

af

overgangsperioden?
Ja, så længe du har tilknytning til Det Forenede Kongerige (nærmere oplysninger kan findes i
svaret på det første spørgsmål om social sikring).
Italien vil fortsat have ansvaret for din sociale sikring med alt, hvad det indebærer (nærmere
oplysninger herom er at finde på http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=851&langId=da).

Jeg er tjekkisk statsborger og arbejder og bor i Tjekkiet. Ved udløbet af
overgangsperioden vil jeg være på ferie i Det Forenede Kongerige. Vil
jeg være dækket af det europæiske sygesikringskort?
Ja, under hele ferieopholdet i landet. Du kan bruge dit europæiske sygesikringskort i Det
Forenede Kongerige, både hvis du allerede har den nødvendige sygesikring for din ferie, og hvis
der efter udløbet af overgangsperioden skulle opstå behov for sundhedsydelser.

Jeg er britisk statsborger og arbejder og bor i Det Forenede Kongerige.
Ved udløbet af overgangsperioden vil jeg være på ferie i Italien. Vil jeg
være dækket af det europæiske sygesikringskort?
Ja, under hele ferieopholdet, men kun i Italien. Du kan bruge dit europæiske sygesikringskort i
Italien, både hvis du allerede har den nødvendige sygesikring for din ferie, og hvis der efter
udløbet af overgangsperioden skulle opstå behov for sundhedsydelser. Hvis du imidlertid
fortsætter din ferie i et andet EU-land, vil du ikke længere kunne bruge dit europæiske
sygesikringskort.

Jeg er maltesisk statsborger og arbejder og bor i Malta. Jeg planlægger
at

tage

på

ferie

i

Det

Forenede

Kongerige

efter

udløbet

af

overgangsperioden. Kan jeg bruge mit europæiske sygesikringskort i
landet?
Nej. Ifølge udtrædelsesaftalen er det ikke muligt at bruge det europæiske sygesikringskort
under fremtidige ferieophold i Det Forenede Kongerige.
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Jeg er italiensk statsborger og har studeret i Det Forenede Kongerige i
tre år. Kan jeg bruge mit europæiske sygesikringskort, selv om mine
studier fortsætter til efter udløbet af overgangsperioden?
Ja, du kan fortsat bruge dit europæiske sygesikringskort, så længe dit ophold i Det Forenede
Kongerige ikke afbrydes. Midlertidige besøg i Italien (såsom ferieophold) udgør ikke afbrydelser
af dit studieophold i Det Forenede Kongerige.

Jeg er kroatisk statsborger og arbejder og bor i Kroatien. Jeg
påbegyndte

inden

udløbet

af

overgangsperioden

en

medicinsk

specialbehandling i Det Forenede Kongerige. Har jeg ret til at fortsætte
min behandling i landet efter udløbet af overgangsperioden?
Ja. Udtrædelsesaftalen sikrer, at personer, der inden udløbet af overgangsperioden har
påbegyndt et behandlingsforløb i Det Forenede Kongerige, vil have ret til at fortsætte
behandlingen.

Jeg er brite og arbejder i Spanien. Jeg er tæt på pensionsalderen. Hvad
vil der ske med mine pensionsrettigheder i henholdsvis Det Forenede
Kongerige og Spanien efter udløbet af overgangsperioden?
Der sker intet med din pension i hverken Det Forenede Kongerige eller Spanien, alt bliver ved
med at være, som det er nu. Du vil have ret til pension på de betingelser, der er fastsat i den
nationale lovgivning, beløbet vil blive beregnet efter de samme regler og — afhængigt af den
konkrete situation — evt. af EU-reglerne. Du kan endda få pensionen overført til et andet EUland og få den opjusteret, hvis du vælger at slå dig ned et andet sted.

Jeg er pensionist og får udbetalt pension fra både Det Forenede
Kongerige og Slovakiet, hvor jeg tidligere arbejdede. Hvad vil der ske
med min pension efter udløbet af overgangsperioden?
Der sker intet med din pension. Du vil fortsat få udbetalt pension fra både Det Forenede
Kongerige og Slovakiet, ligesom det er tilfældet nu.

Jeg har tidligere arbejdet 12 år i Det Forenede Kongerige. Nu bor og
arbejder jeg i Østrig. Når jeg skal på pension (i ca. 2035), hvad vil der
så ske med de perioder, jeg har arbejdet og været forsikret i
henholdsvis Det Forenede Kongerige og Østrig?
Dine arbejdsperioder tæller stadig, og når du går på pension, vil du få udbetalt både din britiske
pension (eller rettere den del af pensionen, der svarer til de 12 års beskæftigelse) og din
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østrigske pension (den del, der svarer til det antal år, du har arbejdet i Østrig) på de samme
betingelser, som p.t. gælder i EU.

Jeg har arbejdet hele mit liv i Det Forenede Kongerige og bor nu som
pensionist i Frankrig. Vil min pension fra Det Forenede Kongerige
ophøre med at blive opjusteret efter udløbet af overgangsperioden?
Det fremgår tydeligt af udtrædelsesaftalen, at alle sociale ydelser, såsom alderspension, fortsat
vil blive opjusteret i overensstemmelse med nationale regler.

Hvis jeg i fremtiden beslutter mig for at forlade Det Forenede
Kongerige, vil jeg så kunne tage mine sociale sikringsydelser med?
Hvis du er beskyttet af udtrædelsesaftalen, vil alle relevante sociale sikringsydelser fortsat
kunne tages med til både EU-medlemsstater og Det Forenede Kongerige under samme
betingelser som i de nugældende EU-regler.

Jeg har arbejdet hele mit liv i Belgien og bor nu som pensionist i Det
Forenede Kongerige. I dag kan jeg uden problemer blive behandlet på
det lokale sygehus. Vil det ændre sig?
Dette vil ikke være anderledes efter udløbet af overgangsperioden. Belgien vil fortsat godtgøre
dine udgifter til sundhedspleje fremover, ligesom det er tilfældet i dag.
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10.

Nyttige link

Dette dokument indeholder en række henvisninger til EU's lovgivning. Du kan få nærmere
oplysninger

og

downloade

konsoliderede

udgaver

af

EU-lovgivningen

på

engelsk

fra

nedenstående websteder:
Udtrædelsesaftalen
https://ec.europa.eu/commission/files/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-greatbritain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreednegotiators-level-14-november-2018_en
EU-traktater
Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DA
EU's nugældende regler om formaliteter i forbindelse med opholdsret for EU-borgere
og disses familiemedlemmer
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/index_da.htm
Direktiv 2004/38/EF ("direktivet om fri bevægelighed")
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1523871765223&uri=CELEX:02004L003820110616
Forordning (EU) nr. 492/2011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02011R0492-20180513
EU's nugældende regler for fri bevægelighed for erhvervsudøvere
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/index_da.htm
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals_da
Direktiv 2005/36/EF ("direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer")
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1524471207123&uri=CELEX:02005L003620171201
EU's nugældende regler for koordinering af sociale sikringsordninger
https://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_da.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/index_da.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=da&catId=849
Forordning (EF) nr. 883/2004
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/?qid=1523864958846&uri=CELEX:02004R0883-20170411
Forordning (EF) nr. 987/2009

44

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/?qid=1523865037085&uri=CELEX:02009R0987-20180101
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