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In geval van vertrek zonder akkoord zal na de terugtrekkingsdatum op de rechten die EU1-burgers in het VK
genieten, Brits recht van toepassing zijn. Bij de uitlegging daarvan zal rekening moeten worden gehouden met de
verplichtingen van het VK uit hoofde van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. De
meeste informatie in dit informatieblad is gebaseerd op aankondigingen van het Verenigd Koninkrijk.

Ik ben een in het VK woonachtige EU-burger.
Zal ik na de terugtrekking van het VK nog steeds
het recht hebben om in het VK te wonen?
De Britse regering heeft verklaard dat zij EU-burgers en hun in het VK wonende familieleden de geruststelling wil
bieden dat zij ook ingeval van vertrek zonder akkoord in het VK mogen blijven wonen.
Zie de beleidsnota van de Britse regering over de rechten van burgers in geval van vertrek zonder akkoord2.

Wat moet ik als EU-burger doen wanneer
ik in het VK wil blijven wonen?
Wanneer u een EU-burger bent die vóór de terugtrekkingsdatum in het Verenigd Koninkrijk is aangekomen
en van plan bent om na 31 december 2020 in het VK te blijven wonen, dient u een nieuwe Britse immigratiestatus
aan te vragen, die Settled Status of Pre-Settled Status wordt genoemd. U zult deze nieuwe immigratiestatus zelfs
moeten aanvragen wanneer u eerder een permanente verblijfsstatus heeft verworven op grond van de destijds
geldende regels. Raadpleeg voor meer informatie over de nieuwe immigratiestatus de website van de Britse
regering3.
Wanneer u een EU-burger bent die na de terugtrekkingsdatum aankomt, zullen voor uw toelating de Britse
immigratievoorschriften gelden en zult u toestemming moeten vragen om het VK binnen te komen of om daar te
blijven. Raadpleeg voor meer informatie de beleidsnota van de Britse regering over immigratie vanaf 30 maart
2019 in geval van vertrek zonder akkoord4.

In het kader van dit informatieblad worden met “EU” de 27 EU-lidstaten na het vertrek van het VK uit de EU bedoeld.
https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit
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Overigens hoeft u deze nieuwe immigratiestatus wellicht niet aan te vragen als u een Iers burger bent die onder
de regeling voor het gemeenschappelijk reisgebied (Common Traval Area) valt.

Ik ben een EU-burger. Wat zal de status van mijn
(niet‑Britse) familieleden zijn die in het VK wonen?
Wanneer u een EU-burger bent, geldt voor uw niet-Britse familieleden een uiterste datum waarop zij zich nog
bij u in het VK kunnen voegen. Naaste familieleden moeten uiterlijk op 29 maart 2022 een verzoek indienen
om zich bij u te mogen voegen. Nieuwe echtgenoten en geregistreerde partners (d.w.z. personen die echtgenote/
echtgenoot of geregistreerde partner zijn geworden na de terugtrekkingsdatum) en andere afhankelijke
familieleden moeten uiterlijk op 31 december 2020 een aanvraag indienen. Wanneer uw familieleden niet uiterlijk
op deze data een verzoek indienen, zullen zij om toestemming moeten verzoeken op grond van de strengere Britse
immigratiewetgeving die op het moment van hun verzoek van toepassing is.

Wat zijn mijn rechten als EU-burger op het gebied
van werk en sociale zekerheid?
Met ingang van de terugtrekkingsdatum zal op uw recht om te werken het Britse recht van toepassing zijn.
U kunt het beste bij de desbetreffende autoriteiten in het VK nagaan op welke socialezekerheidsuitkeringen u na
de terugtrekkingsdatum recht heeft, zoals uitkeringen bij ziekte, gezinsbijslagen en pensioen-, invaliditeits- en
werkloosheidsuitkeringen.
De Britse regering heeft aangekondigd5 dat EU-burgers en hun familieleden in het VK in het algemeen in het VK
zullen kunnen blijven wonen en werken en recht op socialezekerheidsuitkeringen houden. De Commissie verwacht
dat de gegeven garanties spoedig zullen worden geformaliseerd.
U kunt het beste:

> nagaan wat de voorwaarden zijn om in het VK te kunnen blijven werken. Misschien heeft u bijvoorbeeld een

werkvergunning nodig. Wanneer u in het VK werkt en in de EU woonachtig bent, heeft u misschien ook een
specifiek document nodig om het grondgebied van het VK binnen te komen;

> nagaan wat de voorwaarden zijn waarop uw familieleden in het VK kunnen blijven wonen en werken;
> nagaan wat de voorwaarden zijn waarop uw kinderen in het VK onderwijs kunnen blijven volgen;
> nagaan bij uw verzekeringsinstantie wat uw socialezekerheidsrechten zijn.
Wanneer u in het verleden in het VK heeft gewerkt of gewoond of verzekerd bent geweest, kunt u het beste:

> bewijs verkrijgen van de perioden waarin u in het VK heeft gewerkt of gewoond of bij socialezekerheidsinstellingen,
zoals de National Insurance, verzekerd bent geweest;

> onmiddellijk een tijdelijke dan wel een permanente immigratiestatus aanvragen op grond van de Britse
immigratieregels.

> Raadpleeg voor meer informatie de vragen en antwoorden over de gevolgen van het vertrek van het VK uit
de Unie ingeval van vertrek zonder akkoord6.
> Neem voor aanvullende informatie en hulp contact op met uw nationale ambassade in het VK7.

Wat wordt mijn status wanneer ik zowel
EU-burger als Brits onderdaan ben?
Als EU-burger die ook het Britse staatsburgerschap heeft, zult u op grond van uw Britse nationaliteit in het VK
kunnen wonen.
https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf
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Wat wordt mijn status als EU-burger die in het VK
woont en een naast familielid (d.w.z. echtgeno(o)
t(e) of kind) is van een Brits onderdaan?
Als EU-burger die ook een familielid van een Brits burger is, zult u een nieuwe Britse immigratiestatus moeten
aanvragen, die Settled Status of Pre-Settled Status wordt genoemd, wanneer u van plan bent in het VK te blijven
wonen.

Zal ik als EU-burger die in het VK woont nog
steeds het recht hebben om te stemmen en mij
kandidaat te stellen bij lokale verkiezingen?
Met ingang van de terugtrekkingsdatum zal uw recht om te stemmen of zich kandidaat te stellen bij lokale
verkiezingen in het VK, door het Britse recht worden geregeld.
De Britse regering heeft aangekondigd8 dat EU-burgers in het VK het recht zullen houden om te stemmen en zich
kandidaat te stellen bij de lokale verkiezingen in mei 2019 in Engeland en Noord-Ierland. Het Schotse parlement
en de Assemblee van Wales regelen zelf het stemrecht. Elke EU-burger die bij deze lokale verkiezingen wordt
verkozen, zal zijn volledige ambtstermijn kunnen vervullen.

Zal ik als EU-burger die in het VK woont nog steeds het
recht hebben om te stemmen en mij kandidaat te stellen
bij de verkiezingen voor het Europees Parlement?
Vanaf de terugtrekkingsdatum zult u als mobiele EU-burger die zich in het VK heeft ingeschreven om te stemmen
bij de verkiezingen voor het Europees Parlement, zich moeten inschrijven in het kiesregister in uw land van
herkomst wanneer u bij deze verkiezingen wilt kunnen blijven stemmen. Of u als burger die in het buitenland
woont stemrecht hebt, hangt af van het nationale recht van uw lidstaat van herkomst.
Als EU-burger die in het VK woont, dient u in uw lidstaat van herkomst na te gaan of u bij de komende verkiezingen
voor het Europees Parlement, die tussen 23 en 26 mei 2019 zullen plaatsvinden, kunt stemmen of zich kandidaat
kunt stellen. Om kiezers te helpen, heeft het Europees Parlement een reeks landenfactsheets opgesteld, die een
overzicht bieden van de voorwaarden om te mogen stemmen en van de nationale contactpunten9.
Wilt u weten of en hoe u vanuit het VK in uw lidstaat van herkomst kunt stemmen? Raadpleeg dan: Hoe stemmen
in het buitenland?10.

https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit
http://www.europarl.europa.eu/unitedkingdom/en/your-meps/european_elections.html#shadowbox/1/
10
https://www.europese-verkiezingen.eu/hoe-kun-je-stemmen/vanuit-het-buitenland
8
9

© Europese Unie, 2019
Hergebruik met bronvermelding toegestaan.
Het beleid ten aanzien van hergebruik van documenten van
de Europese Commissie is vastgelegd in Besluit 2011/833/EU
(PB L 330 van 14.12.2011, blz. 39).
Print

ISBN 978-92-76-00345-8

doi:10.2775/789934

NA-04-19-221-NL-C

PDF

ISBN 978-92-76-00338-0

doi:10.2775/75612

NA-04-19-221-NL-N

