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EUROPESE COMMISSIE 

NOTA 

26 november 2018 

Vragen en antwoorden — rechten van de burgers van de EU 

en het VK 

 

Dit document bevat informatie over de rechten van EU-burgers in het VK en van Britse 

onderdanen in de EU, zoals die is vastgelegd  in deel twee van het terugtrekkingsakkoord, dat 

op 14 november 2018 door de EU en het VK gezamenlijk is gepubliceerd1. Dit document dient 

enkel ter informatie. Voordat het terugtrekkingsakkoord in werking treedt, moet het eerst door 

zowel het VK als de EU worden bekrachtigd.  

De beschrijving van de wetgeving van het VK en van de wijze waarop het VK van plan is het 

terugtrekkingsakkoord uit te voeren, is gebaseerd op de informatie die momenteel beschikbaar 

is.  
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1. Overgangsperiode 

Overgangsperiode: hoe en wat?  

Het EU-recht inzake vrij verkeer van EU-burgers blijft van toepassing gedurende een overgangsperiode 

(of „implementatieperiode”, zoals de regering van het VK deze noemt).  

Als het terugtrekkingsakkoord wordt bekrachtigd, zal de overgangsperiode ingaan op de dag dat 

het VK zich terugtrekt (30 maart 2019, de dag van de brexit) en in beginsel eindigen op 31 

december 2020[*]. 

Wat betreft het vrije verkeer blijven tot eind 2020 alle rechten gelden alsof het VK nog steeds 

lid van de Europese Unie is. Dit betekent dat EU-burgers hun EU-rechten inzake vrij verkeer tot 

eind 2020 in het VK kunnen uitoefenen. Hetzelfde geldt voor onderdanen van het VK in de EU.  

[*] Het terugtrekkingsakkoord biedt de EU en het VK de mogelijkheid om de overgangsperiode 

met wederzijdse instemming te verlengen. 

Wordt iemand die tijdens de overgangsperiode in een gastland 

aankomt, net zo behandeld als iemand die voor 30 maart 2019 is 

aangekomen?  

Ja, op grond van het terugtrekkingsakkoord geniet die persoon precies dezelfde rechten als 

degenen die vóór brexit in het gastland zijn aangekomen. Voor hun rechten zullen ook dezelfde 

beperkingen en begrenzingen gelden. 

Kan iemand die tijdens de overgangsperiode in het gastland aankomt, 

worden verplicht zich in te schrijven?  

Ja, dit is toegestaan op grond van het EU-recht. Alle lidstaten en het VK kunnen besluiten dat 

iedereen zich drie maanden na aankomst moet inschrijven.. 

Wordt de brexit door de overgangsperiode vertraagd?  

Nee. Vanaf de dag van de brexit is het VK geen lid van de EU meer. Het akkoord houdt echter in 

dat het EU-recht inzake het vrije verkeer tijdens de overgangsperiode wel van toepassing blijft. Deze 

periode loopt in beginsel af op 31 december 2020. 
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2. Personele werkingssfeer 

Op wie zal het terugtrekkingsakkoord van toepassing zijn? 

Op EU-burgers en onderdanen van het VK die aan het einde van de overgangsperiode legaal in 

het gastland verblijven, overeenkomstig het EU-recht inzake vrij verkeer van EU-burgers. 

De materiële verblijfsvoorwaarden zijn dezelfde als die in de huidige EU-wetgeving. Besluiten inzake de 

verwerving van de nieuwe verblijfsstatus op grond van het terugtrekkingsakkoord zullen worden 

genomen aan de hand van de daarin vastgestelde objectieve criteria (er is dus geen 

discretionaire bevoegdheid), en op basis van precies dezelfde voorwaarden als die in de richtlijn 

vrij verkeer (de artikelen 6 en 7 verlenen een verblijfsrecht van maximaal vijf jaar aan wie 

werkt of over voldoende financiële middelen en een ziektekostenverzekering beschikt, de 

artikelen 16 tot en met 18 verlenen een duurzaam verblijfsrecht aan wie gedurende vijf jaar 

legaal heeft verbleven).  

Het terugtrekkingsakkoord vereist niet dat de betrokkene zich aan het eind van de 

overgangsperiode fysiek in het gastland bevindt. Zowel tijdelijke afwezigheden die geen afbreuk 

doen aan het recht van verblijf als langere afwezigheden die geen afbreuk doen aan het recht 

van verblijf, worden geaccepteerd. Zie hieronder voor meer informatie over afwezigheden. 

Het EU-recht inzake vrij verkeer van EU-burgers – wat valt daar onder?  

Krachtens het huidige EU-recht genieten EU-burgers (en hun familieleden) het recht van verblijf 

in een andere lidstaat dan die waarvan zij de nationaliteit bezitten, op grond van een aantal EU-

rechtsinstrumenten: 

a) het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zelf (artikelen 21, 45, 49 of 56); 

b) de richtlijn vrij verkeer; 

c) de verordening inzake het vrije verkeer van werknemers; 

In verreweg de meeste gevallen staan de gedetailleerde regels die van toepassing zijn op 

mobiele EU-burgers in de richtlijn vrij verkeer. Hierin vindt u de belangrijkste informatie over:  

 uw rechten, 

 de rechten van uw familieleden,  

 de voorwaarden die gelden voor het recht van verblijf, 

 de administratieve procedures of 

 de waarborgen ter bescherming van het recht van verblijf. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02004L0038-20110616
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02004L0038-20110616
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02004L0038-20110616
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02011R0492-20160512
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02004L0038-20110616
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 Verblijfsvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om onder 

het terugtrekkingsakkoord te vallen 

Ik heb de Tsjechische nationaliteit en ik ben twee jaar geleden in het 

VK aangekomen. Ik werk daar in een ziekenhuis. Mag ik blijven nadat 

het VK de EU heeft verlaten? 

Ja. Het EU-recht inzake vrij verkeer blijft tot het eind van de overgangsperiode van toepassing. 

Volgens het akkoord mag u daarna in het VK blijven als u blijft werken (of als u bijvoorbeeld 

onvrijwillig werkloos wordt, overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de richtlijn vrij verkeer, dan wel 

zelfstandige, student of werkzoekende wordt).  

Na de overgangsperiode behoudt u uw verblijfsrechten: voor uw verblijf blijven in hoofdzaak 

dezelfde materiële voorwaarden van het EU-recht inzake vrij verkeer gelden, maar u moet wel bij 

de Britse autoriteiten een aanvraag indienen voor uw nieuwe Britse verblijfsstatus. Als u in totaal vijf jaar 

legaal in het VK heeft verbleven, kunt u een aanvraag doen om uw verblijfsstatus in het VK om 

te zetten in een permanente status die meer rechten en een betere bescherming biedt. 

Ik ben een Brit en ik woon en werk in Luxemburg. Moet ik blijven 

werken om mijn rechten in Luxemburg te behouden? 

Het terugtrekkingsakkoord beschermt EU-burgers en onderdanen van het VK die in een andere 

lidstaat woonden dan die waarvan zij de nationaliteit bezitten, volgens de voorwaarden die het  

EU-recht inzake vrij verkeer aan het verblijfsrecht stelt. EU-burgers en onderdanen van het VK 

voldoen in principe aan deze voorwaarden indien zij: 

 werknemer of zelfstandige zijn; of 

 over voldoende bestaansmiddelen en een ziektekostenverzekering beschikken; of 

 tot de familie behoren van iemand die aan deze voorwaarden voldoet; of 

 reeds het recht op duurzaam verblijf hebben verworven (dat wil zeggen: niet 

langer aan bepaalde voorwaarden hoeven te voldoen). 

Het is mogelijk om van categorie te veranderen (bijvoorbeeld als u stopt met werken om te 

gaan studeren). U behoudt uw rechten zolang u aan de voorwaarden voldoet van ten minste 

één categorie. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02004L0038-20110616
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Worden EU-burgers die enkele maanden vóór de overgangsperiode op 

zoek naar een baan in het VK aankomen, op enigerlei wijze beschermd? 

Ja. EU-burgers die vóór het einde van de overgangsperiode op zoek zijn naar een baan in het 

VK mogen, net als nu, na hun aankomst zes maanden blijven (of langer, als zij een goede kans 

maken om te worden aangenomen). Daarna moeten zij vertrekken, tenzij zij een baan hebben 

gevonden of over voldoende financiële middelen beschikken om in hun levensonderhoud te 

voorzien. 

Ik ben een Deen. Ik woon sinds twee jaar in het VK, maar ik heb geen 

werk gevonden. Op dit moment heb ik geen geld. Mag ik na de 

overgangsperiode nog blijven? 

Het terugtrekkingsakkoord beschermt EU-burgers en onderdanen van het VK die in een andere 

lidstaat woonden dan die waarvan zij de nationaliteit bezitten, volgens de voorwaarden die het  

EU-recht inzake vrij verkeer aan het verblijfsrecht stelt. EU-burgers voldoen in principe  aan 

deze voorwaarden als zij: 

 werknemer of zelfstandige zijn; of 

 over voldoende bestaansmiddelen en een ziektekostenverzekering beschikken; of 

 gezinsleden zijn van een andere EU-burger die aan deze voorwaarden voldoet; of 

 reeds het recht op duurzaam verblijf hebben verworven (dat wil zeggen: niet 

langer aan bepaalde voorwaarden hoeven te voldoen). 

EU-burgers die aan het einde van de overgangsperiode niet aan deze voorwaarden voldoen, 

kunnen aan het terugtrekkingsakkoord geen wettelijk recht ontlenen om in het VK te verblijven. 

Hun situatie zal afhangen van de vraag of de Britse autoriteiten besluiten hen gunstiger te 

behandelen dan op grond van het akkoord vereist zou zijn.  

De toezegging van het VK dat geen volledig dekkende 

ziektekostenverzekering zal worden geëist, is unilateraal en niet 

bindend. Wat is deze toezegging waard? 

Het terugtrekkingsakkoord heeft ten doel de rechten uit hoofde van het huidige EU-recht te 

beschermen. 

Op grond van artikel 7, lid 1, onder b), van de richtlijn vrij verkeer is de volledig dekkende 

ziektekostenverzekering duidelijk een verplichting waaraan personen die in hun eigen 

onderhoud kunnen voorzien, moeten voldoen voor rechtmatig verblijf. Het VK heeft verklaard 

bij de behandeling van een aanvraag voor de nieuwe verblijfsstatus noch de eis van een 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02004L0038-20110616
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volledig dekkende ziektekostenverzekering te zullen toepassen, noch te zullen toetsen of de 

betrokkene reële arbeid verricht2. 

Ik ben een Britse burger die in Spanje woont. Heb ik een 

ziektekostenverzekering nodig om te kunnen blijven na de 

overgangsperiode?  

Volgens het EU-recht kan Spanje voor verder verblijf een ziektekostenverzekering verplicht 

stellen als Britse burgers die in hun eigen onderhouden kunnen voorzien (met inbegrip van 

gepensioneerden) en Britse studenten nog geen recht op duurzaam verblijf hebben verworven.  

Ik woon als Brits onderdaan in Londen, maar voor mijn werk pendel ik 

naar Parijs. Mag ik na het einde van de overgangsperiode in Frankrijk 

blijven werken?  

Ja. Het terugtrekkingsakkoord beschermt ook grenswerkers. Een grenswerker is iemand die in 

loondienst of als zelfstandige werkzaam is in een ander land dan waar hij/zij woont. U zult in 

Parijs kunnen blijven werken en in Londen kunnen blijven wonen. U zult bij de Franse 

autoriteiten een nieuw document kunnen aanvragen dat bevestigt dat u als grenswerker 

bescherming geniet uit hoofde van het terugtrekkingsakkoord. Dit document zal het 

gemakkelijker maken om naar Frankrijk te reizen, daar te blijven werken en terug te reizen 

naar het VK. 

Ik ben een burger van één van de 27 EU-lidstaten  en ik woon sinds 

2005 in het VK. Ik heb in het VK een permanente verblijfstitel 

verworven. Verandert er na het einde van de overgangsperiode iets 

voor mij? 

U moet een nieuwe permanente verblijfsstatus aanvragen op grond van de Britse wetgeving 

(“settled status” – “vaste status” genoemd). Maar omdat u al een permanent verblijfsdocument 

in het VK heeft verworven op grond van het bestaande EU-recht inzake vrij verkeer, gaat het 

om een eenvoudige administratieve procedure. U hoeft alleen uw geldige paspoort of 

identiteitskaart over te leggen, aan te tonen dat u nog steeds in het VK woont en eventuele 

strafrechtelijke veroordelingen te melden die op uw strafblad staan. Deze procedure is gratis. 

  

                                                           
2  Zie punt 11 van de technische nota van het VK van 8 november over administratieve procedures, op 

https://www.gov.uk/government/publications/citizens-rights-administrative-procedures-in-the-uk/technical-

note-citizens-rights-administrative-procedures-in-the-uk.  

https://www.gov.uk/government/publications/citizens-rights-administrative-procedures-in-the-uk/technical-note-citizens-rights-administrative-procedures-in-the-uk
https://www.gov.uk/government/publications/citizens-rights-administrative-procedures-in-the-uk/technical-note-citizens-rights-administrative-procedures-in-the-uk
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Ik ben een Brit. Twee jaar geleden kwam ik naar Duitsland om in de 

bouw te werken. Helaas ben ik onlangs door een arbeidsongeval 

blijvend arbeidsongeschikt geworden. Hopelijk hoef ik na de 

overgangsperiode niet te vertrekken! 

Dat hoeft niet. Wie niet meer kan werken vanwege blijvende arbeidsongeschiktheid als gevolg 

van een arbeidsongeval, verkrijgt een duurzaam verblijfsrecht op grond van het EU-recht inzake 

vrij verkeer. Dit recht wordt ook na de overgangsperiode beschermd. 

Ik ben een Brit en ik heb sinds 1995 in Nederland gewerkt. Ik ben van 

plan in 2023 met pensioen te gaan. Ik wil graag weten of ik na mijn 

pensioen in Nederland mag blijven. 

Ja. Wie ten minste vijf jaar in Nederland heeft gewerkt, heeft al recht op duurzaam verblijf in 

dat land verkregen, en aan dat recht is geen voorwaarde meer verbonden (zoals de verplichting 

om te blijven werken).  

 Specifieke gevallen 

Jaren geleden ben ik op basis van mijn Slowaakse nationaliteit in het 

VK komen werken. Onlangs heb ik de Britse nationaliteit gekregen. Wat 

wordt straks mijn status, met mijn dubbele Slowaakse/Britse 

nationaliteit? 

Uw Britse nationaliteit geeft u een onvoorwaardelijk verblijfsrecht in het VK. Sinds uw 

naturalisatie valt uw verblijf in het VK niet langer onder de richtlijn vrij verkeer. Maar omdat uw 

verblijf op grond van uw Slowaakse nationaliteit onder het EU-recht inzake vrij verkeer viel, 

blijft u ook onder het terugtrekkingsakkoord vallen. U zult dan ook een beroep kunnen doen op 

het terugtrekkingsakkoord, bijvoorbeeld met betrekking tot het recht op gezinshereniging. 

Ik ben een Brit en ik woon met mijn gezin in Italië. Ik begrijp dat mijn 

recht op verblijf in Italië wordt beschermd — maar hoe zit het met mijn 

recht op terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk met mijn gezin, gezien 

de jurisprudentie van het Hof van Justitie in de zaak-Surinder Singh? 

Het terugtrekkingsakkoord beschermt de rechten van personen die gebruik hebben gemaakt 

van hun recht van vrij verkeer en in een andere lidstaat wonen dan die waarvan zij de 

nationaliteit bezitten.  

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02004L0038-20110616
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Het biedt geen bescherming voor personen die wonen in het land waarvan zij de nationaliteit 

bezitten – of zij nu vóór of na het einde van de overgangsperiode naar hun eigen land zijn 

teruggekeerd. Het betrokken nationale recht van het VK zal bepalen of uw gezinsleden bij u in 

het VK mogen wonen. 

Ik ben als Portugees lang geleden naar het VK verhuisd om mij bij mijn 

Britse echtgenote te voegen. Zij heeft een handicap en ik verzorg en 

help haar. Ik denk dat ik wettig in het VK verblijf, maar ik maak mij 

zorgen of ik ook na de overgangsperiode kan rekenen op bescherming 

uit hoofde van het terugtrekkingsakkoord. 

Alleen die EU-burgers die aan het eind van de overgangsperiode in het VK woonden 

overeenkomstig de voorwaarden die de EU-wetgeving inzake vrij verkeer stelt aan het recht van 

verblijf, worden gegarandeerd beschermd door het terugtrekkingsakkoord. 

Als u voldoet aan alle voorwaarden voor verblijf als EU-burger die in zijn eigen onderhoud kan 

voorzien, mag u volgens de regels van het terugtrekkingsakkoord ook na de overgangsperiode 

blijven.  

Als u in het VK verblijft op grond van nationale wetgeving (uitsluitend als gezinslid van een Brits 

onderdaan), kunt u blijven op grond van die nationale wetgeving, waaraan de brexit geen 

afbreuk doet. 

Ik ben Mexicaans onderdaan. Op grond van het arrest in de zaak Ruiz 

Zambrano woon ik in het VK met mijn vijfjarige Britse dochter, over wie 

ik daadwerkelijk het ouderlijk gezag uitoefen. Mag ik na de 

overgangsperiode nog blijven? 

Alleen wie aan het eind van de overgangsperiode in het VK woonden overeenkomstig de 

voorwaarden die de EU-wetgeving inzake vrij verkeer stelt aan het recht van verblijf, worden 

gegarandeerd beschermd door het terugtrekkingsakkoord. 

Wie zijn verblijfsrecht uitsluitend ontleent aan het EU-burgerschap van Britse gezinsleden in het 

VK, valt niet onder het terugtrekkingsakkoord. Uw verblijfsstatus zal aan het eind van de 

overgangsperiode worden vastgesteld op basis van de nationale wetgeving van het VK. 

 Regels inzake afwezigheden in het kader van het 

terugtrekkingsakkoord 
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Ik ben als Griek twee jaar geleden naar het VK verhuisd om te 

studeren. Vorig jaar heb ik vijf maanden in Italië gestudeerd in het 

kader van Erasmus+ en vervolgens ben ik teruggegaan naar mijn Britse 

universiteit. Ik hoop dat dit verblijf buiten het VK geen negatieve 

invloed heeft op mijn recht op verblijf in het VK! 

Het zal geen gevolgen hebben voor uw rechten in het VK. In de huidige EU-wetgeving inzake 

het vrije verkeer is bepaald dat perioden van afwezigheid van minder dan zes maanden per jaar 

niet van invloed zijn op de continuïteit van het verblijf. Deze waarborgen zijn ook opgenomen in 

het terugtrekkingsakkoord. 

Ik ben Brits staatsburger en heb in 2010 het recht op duurzaam verblijf 

in Finland verworven op grond van de EU-wetgeving inzake vrij 

verkeer. In maart 2017 ben ik uit Finland vertrokken voor studie in 

Griekenland. Moet ik vóór het einde van de overgangsperiode 

terugkeren naar Finland om mijn rechten daar niet te verliezen?  

Dat hoeft niet. Omdat u al voor uw vertrek recht op duurzaam verblijf in Finland had, valt u 

onder het terugtrekkingsakkoord als u binnen vijf jaar na vertrek terugkeert (dus voor maart 

2022). U zult echter op grond van het terugtrekkingsakkoord misschien in Finland een nieuwe 

permanente verblijfsstatus moeten aanvragen. U dient die aanvraag uiterlijk op 30 juni 2021 

(zes maanden na het eind van de overgangsperiode) in te dienen. Zie afdeling 7 over 

administratieve procedures. 
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3. Familieleden 

Ik ben een Brit en mijn eveneens Britse vader werkt in Portugal. Ik 

woon bij hem en volg daar onderwijs. Mag ik na de brexit in Portugal 

blijven? 

Ja. Je mag bij je vader blijven wonen. Het terugtrekkingsakkoord zorgt ervoor dat alle leden 

van een gezin, ongeacht hun nationaliteit, die op het eind van de overgangsperiode legaal met 

een EU-burger in het VK of met een Britse onderdaan in de EU samenwoonden, mogen blijven 

onder dezelfde voorwaarden als vóór het einde van de overgangsperiode, mits zij voldoen aan 

alle vereisten voor het aanvragen van een verblijfsstatus in Portugal. 

Ik ben een Koreaan. Ik ben vier jaar geleden naar het VK gekomen om 

met mijn Litouwse echtgenoot te gaan samenwonen, maar het huwelijk 

is op de klippen gelopen. Ik wil een echtscheiding aanvragen, maar ik 

vrees voor de gevolgen voor mijn verblijfsrecht na de 

overgangsperiode. 

Het terugtrekkingsakkoord is een kopie van de EU-wetgeving inzake vrij verkeer, die – onder 

bepaalde omstandigheden – gehuwde partners van buiten de EU die scheiden van een EU-

burger, nu al beschermt. Als u voor uw scheiding ten minste drie jaar getrouwd bent geweest 

en daarvan ten minste een jaar in het VK heeft gewoond, mag u na het einde van de 

overgangsperiode in het VK blijven wonen, mits u de nieuwe verblijfsstatus van het VK 

aanvraagt. Als uw scheiding definitief is geworden, moet u op grond van de EU-wetgeving 

inzake vrij verkeer voldoen aan bepaalde voorwaarden voor het recht van verblijf, alsof u zelf 

EU-burger bent. Als u eenmaal vijf jaar ononderbroken legaal in het VK heeft gewoond, kunt u 

een aanvraag indienen voor een permanente verblijfsstatus in het VK. 

Ik woon en werk in het VK met mijn Slowaakse partner. We zijn van 

plan binnenkort een baby te krijgen. Moeten we vaart zetten achter 

onze plannen, zodat het kind voor het einde van de overgangsperiode 

wordt geboren? 

U hoeft zich niet te haasten. Het terugtrekkingsakkoord zorgt ervoor dat kinderen van EU-

burgers die voor of na het eind van de overgangsperiode in het VK wonen, mogen blijven, mits 

zij de nieuwe Britse verblijfsstatus aanvragen. 
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Ik woon in het VK met mijn Roemeense echtgenoot. Ik heb een EU-

verblijfskaart. Mag ik na het einde van de overgangsperiode blijven? 

Ja, u mag blijven, als u de nieuwe Britse verblijfsstatus aanvraagt. Het terugtrekkingsakkoord 

beschermt alle familieleden die vóór het einde van de overgangsperiode legaal met een EU-

burger in het VK hebben samengewoond. Zij mogen blijven, maar moeten wel de nieuwe Britse 

verblijfsstatus aanvragen. 

Ik woon als Duitser in het VK met mijn geadopteerde kind. Mogen wij 

na de brexit bij elkaar blijven? 

Ja, u mag bij elkaar blijven. Het terugtrekkingsakkoord beschermt alle familieleden die vóór het 

einde van de overgangsperiode legaal met een EU-burger in het VK hebben samengewoond. 

Geadopteerde kinderen worden op dezelfde wijze behandeld als biologische kinderen. 

Het terugtrekkingsakkoord bepaalt dat kinderen van EU-burgers die na 

de overgangsperiode in het VK wonen, mogen blijven, mits de ouder die 

in de gaststaat woont, de wettelijke voogd van het kind is. Geldt deze 

bescherming alleen voor gescheiden stellen?  

Nee, voogdij wordt in het terugtrekkingsakkoord zeer ruim gedefinieerd. Het omvat het 

gezagsrecht dat van rechtswege, ingevolge een beslissing, of op grond van een afspraak tussen 

de ouders is toegekend. 

Een aantal jaren geleden heb ik bij de autoriteiten van het VK een 

aanvraag ingediend om mij bij mijn Zweedse volle nicht te voegen, die 

in Edinburgh woont, omdat ik financieel afhankelijk van haar was. De 

autoriteiten van het VK hebben dat aanvaard en mij een EU-

verblijfskaart verstrekt. Wat gebeurt er met mij? 

U mag blijven, als u de nieuwe Britse verblijfsstatus aanvraagt. Het terugtrekkingsakkoord 

beschermt alle familieleden die vóór het eind van de overgangsperiode legaal met een EU-

burger in het VK hebben samengewoond. Zij mogen blijven, maar moeten wel de nieuwe Britse 

verblijfsstatus aanvragen. 
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Ik heb een inreisvisum gekregen zodat ik mij kan voegen bij mijn Britse 

tante die in Zweden woont. Mijn tante ondersteunt mij financieel sinds 

het overlijden van mijn ouders. Stel, mijn aanvraag voor verblijf is nog 

in behandeling op het eind van de overgangsperiode. Wat gebeurt er 

met mij?  

Volgens de EU-wetgeving inzake vrij verkeer wordt uw aanvraag op grond van de Zweedse 

nationale wetgeving behandeld en worden binnenkomst en verblijf vergemakkelijkt. Als de 

Zweedse autoriteiten besluiten om u een verblijfsrecht toe te kennen, valt u onder het 

terugtrekkingsakkoord. Weigeringen moeten worden gemotiveerd en zijn vatbaar voor beroep. 

Ik ben de ongehuwde partner van een Bulgaarse burger die in het VK 

woont. Ik ben van plan om mij bij hem te voegen, maar ik kan dat pas 

over vier jaar doen, vanwege werkverplichtingen in mijn land, Canada. 

Mag ik mij ook na het einde van de overgangsperiode bij hem voegen? 

Ja. Het terugtrekkingsakkoord beschermt personen die op het eind van de overgangsperiode 

een duurzaam partnerschap hadden met een EU-burger, maar niet bij die partner in het VK 

woonden. U zult zich bij uw partner in het VK kunnen voegen, mits u op het moment dat u naar 

het VK wilt komen, nog steeds een duurzaam partnerschap met hem heeft en hij de nieuwe 

Britse verblijfsstatus heeft verworven. 

Mijn oom is een Tsjechische burger die in het VK woont. Ik ben van 

plan om mij bij hem te voegen, maar ik kan dat pas over vier jaar doen, 

vanwege bestaande studieverplichtingen in mijn land. Mag ik mij ook 

na het einde van de overgangsperiode bij hem voegen?  

Het akkoord biedt geen bescherming voor familieleden in brede zin van een EU-burger (behalve 

wanneer zij in een duurzaam partnerschap leven) die aan het eind van de overgangsperiode 

niet bij die EU-burger woonden. Als u besluit zich na de brexit bij uw familielid te voegen, geldt 

voor u de Britse immigratiewetgeving. 

Ik ben Deen en studeer in Cardiff. Mijn echtgenote woont in het 

buitenland, samen met onze baby. Zij zouden graag bij mij komen 

wonen zodra ik mijn studie heb afgerond en een baan heb gevonden. 

Mogen zij dat ook na de overgangsperiode doen of kunnen zij beter 

haast maken? 

Zij mogen zich ook na het einde van de overgangsperiode bij u voegen. Het 

terugtrekkingsakkoord beschermt niet alleen de naaste familieleden die vóór het eind van de 

overgangsperiode legaal met een EU-burger hebben samengewoond, maar ook naaste 
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familieleden die aan het eind van de overgangsperiode verwant waren aan een EU-burger, maar 

niet in het VK verbleven. Zij zullen zich na het eind van de overgangsperiode bij u kunnen 

voegen, mits u nog steeds gehuwd bent wanneer uw echtgenote naar het VK komt en u de 

nieuwe Britse verblijfsstatus heeft verworven.  

Ik woon en werk in het VK. Ik ben vrijgezel, maar ik hoop ooit te 

trouwen. Het is echter niet waarschijnlijk dat dat voor het einde van de 

overgangsperiode gebeurt. Mag mijn toekomstige echtgenoot zich bij 

mij in het VK voegen? En hoe zit het als we een kind hebben?  

Uw toekomstige partner kan zich niet bij u voegen op grond van het terugtrekkingsakkoord, 

aangezien het geen bescherming biedt aan wie na de overgangsperiode met een EU-burger 

trouwt. In dat geval gelden de Britse immigratieregels. Eventuele kinderen zullen zich voor het 

einde van de overgangsperiode kunnen voegen bij een ouder die als EU-burger in het VK woont, 

mits die ouder de wettelijke voogdij over het kind heeft. 

Ik werk als Argentijn in het VK, waar ik woon met mijn Kroatische zoon 

(6) en mijn Argentijnse dochter (2). Mogen wij na de overgangsperiode 

blijven?  

U mag allemaal blijven, mits u en uw Kroatische zoon voldoen aan de voorwaarden voor legaal 

verblijf en u de nieuwe Britse verblijfsstatus heeft verworven. Het terugtrekkingsakkoord 

waarborgt dat niet alleen EU-burgers (zoals uw zoon) na de overgangsperiode in het VK mogen 

blijven, maar ook de familieleden die zelf geen EU-burger zijn (u en uw dochter) maar zonder 

wie uw zoon zijn verblijfsrecht op grond van het terugtrekkingsakkoord niet kan uitoefenen. 

Ik woon in het VK en zorg voor mijn Poolse zoon, die daar studeert. 

Mijn Poolse partner die ons in het Verenigd Koninkrijk werkte, heeft 

ons verlaten. Mag ik na de overgangsperiode blijven?   

Het terugtrekkingsakkoord geeft u het recht om in het VK te blijven tot uw zoon klaar is met 

zijn studie. U behoudt dit recht in elk geval tot uw zoon meerderjarig wordt en mogelijk ook 

daarna, zo lang hij uw aanwezigheid en zorg nodig heeft om zijn studie voort te zetten. Let wel: 

u mag wellicht niet permanent in het VK blijven. 
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4. Verblijfsrechten 

Ik woon als Cyprioot in Londen met mijn moeder, die werkt als 

ingenieur. Ik ga nog naar school, maar wil graag mijn eigen 

bloemisterij beginnen. Mag ik blijven en gaan werken wanneer ik klaar 

ben met school?  

Ja. Niet alleen mag u in het VK blijven, maar u behoudt ook alle mogelijkheden die de EU-

wetgeving inzake vrij verkeer aan EU-burgers toekent. U mag werken, studeren, een bedrijf 

beginnen of thuis blijven en voor uw gezinsleden zorgen. Als u gaat werken, doet dat niets af 

aan uw rechten.  

Ik ben Sloveen. Drie jaar voor het eind van de overgangsperiode ben ik 

in het VK aangekomen, waar ik werk als zelfstandige. Kan ik daar 

aanspraak maken op permanent verblijf en, zo ja, onder welke 

voorwaarden? 

Na minstens vijf jaar legaal verblijf in het VK (daaronder begrepen periodes voor en na het 

einde van de overgangsperiode) kunt u de nieuwe Britse verblijfsstatus aanvragen.  

Het terugtrekkingsakkoord beschermt EU-burgers die in een andere lidstaat woonden dan die 

waarvan zij de nationaliteit bezitten, overeenkomstig de voorwaarden die de EU-wetgeving 

inzake vrij verkeer aan het verblijfsrecht stelt. In hoofdzaak is het verblijf van EU-burgers 

rechtmatig indien zij: 

 werknemer of zelfstandige zijn; of 

 over voldoende bestaansmiddelen en een ziektekostenverzekering beschikken 

(dat geldt ook voor studenten); of 

 gezinsleden zijn van een andere EU-burger die aan deze voorwaarden voldoet. 

Als u eenmaal vijf jaar ononderbroken legaal in het VK heeft gewoond, kunt u een aanvraag 

indienen voor een nieuwe permanente verblijfsstatus in het VK. 

Ik ben een Brit en woon al negen jaar met mijn ouders in Finland. Zij 

werken allebei. Mag ik na de overgangsperiode in Finland blijven 

wonen? 

Ja. Aangezien u ten minste vijf jaar in een EU-lidstaat heeft gewoond, heeft u reeds recht op 

duurzaam verblijf in dat land verkregen, en aan dat recht is niet langer enige voorwaarde (zoals 

dat je deel moet blijven uitmaken van het gezin) verbonden. Dit recht blijft op grond van het 

terugtrekkingsakkoord van kracht, mits u voldoet aan de eventuele vereisten om in Finland 

verblijfsrecht aan te vragen.  
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Ik ben Est en ik studeer aan een Britse universiteit. Als alles goed gaat, 

ben ik in 2022 klaar met mijn studie. Mag ik dan in het VK blijven en 

daar een baan zoeken? 

Ja. Net als nu mag u na de overgangsperiode in het VK blijven als student, werknemer of 

zelfstandige, mits u de nieuwe Britse verblijfsstatus aanvraagt. Na een verblijf van vijf jaar kunt 

u een nieuwe permanente verblijfsstatus naar Brits recht aanvragen. EU-burgers zullen kunnen 

blijven omschakelen: studenten kunnen gaan werken (en werknemers worden), werknemers 

kunnen met pensioen gaan (en dus in hun eigen onderhoud voorzien) en personen die in hun 

eigen onderhoud voorzien, kunnen gaan studeren, enzovoorts. 

Ik ben Maltees en ik heb een permanente verblijfsvergunning in het VK, 

waar ik ben geboren en getogen. Ik maak goede vorderingen met mijn 

universitaire studies en mij is nu al een geweldige baan aangeboden in 

Slowakije. Het bedrijf biedt mij een contract van drie jaar aan, maar ik 

ben ik bang dat ik als ik het VK verlaat, ik niet kan terugkeren. Neemt u 

alstublieft mijn twijfels weg!  

Als uw aanvraag van de nieuwe permanente verblijfsstatus eenmaal door de Britse autoriteiten 

is ingewilligd, kunt u het VK tot vijf jaar verlaten en daarna terugkeren zonder dat die status 

vervalt. De regel van vijf jaar beschermt ook de burgers die zich aan het eind van de 

overgangsperiode niet in het gastland bevinden, mits zij een aanvraag hebben ingediend voor 

de nieuwe Britse verblijfsstatus. 

Ik woon en werk al 15 jaar als Hongaar in het VK. Ik hoop dat ik na de 

overgangsperiode in het VK mag blijven. Kunt u mij alstublieft 

geruststellen dat ik mijn rechten onbeperkt kan behouden? 

Er is geen sprake van een “vervaldatum” waarna rechten vervallen. Iedereen die beschermd is 

krachtens het terugtrekkingsakkoord behoudt zijn verworven rechten zijn hele leven lang. 

Sommige rechten kunnen onder bepaalde omstandigheden echter vervallen. Zo vervalt de 

nieuwe Britse permanente verblijfsstatus als iemand gedurende een ononderbroken periode van 

meer dan vijf jaar wegblijft uit het gastland. 
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Ik ben Oostenrijkse en woon al twintig jaar in het VK. Ik ontvang een 

bijstandsuitkering. Ik ga ervan uit dat ik na de overgangsperiode wel in 

het VK zal kunnen blijven, maar krijg ik dan nog steeds de uitkering die 

ik nodig heb? 

Ja. Alle EU-burgers die in het VK verblijven en die na de overgangsperiode in aanmerking 

komen voor een nieuwe Britse permanente verblijfsstatus, zullen hun recht van verblijf en van 

gelijke behandeling behouden. Dit betekent dat wanneer zij vóór het eind van de 

overgangsperiode recht hadden op een uitkering, recht of voordeel, zij daarna dezelfde 

behandeling blijven genieten. 

Ik studeer als Litouwer aan een universiteit in het VK. Moet ik na het 

einde van de overgangsperiode meer collegegeld betalen? Heb ik 

toegang tot studentenleningen? 

Alle EU-burgers die in het VK verblijven en die na de overgangsperiode in aanmerking komen 

voor de nieuwe Britse verblijfsstatus, zullen hun recht van verblijf en van gelijke behandeling 

behouden.  

Voor studenten die hun studie in het VK voor het einde van de overgangsperiode zijn begonnen, 

houdt dit in dat zij hetzelfde collegegeld blijven betalen als Britse onderdanen. Wat betreft de 

toegang tot de steun voor levensonderhoud voor studenten, zoals studiebeurzen of -leningen, 

zullen voor EU-studenten die onder het terugtrekkingsakkoord vallen dezelfde regels blijven 

gelden als nu. Deze rechten zullen wel onderworpen zijn aan dezelfde wijzigingen van het 

binnenlands beleid die ook voor Britse onderdanen gelden. 

Ik woon als Brits onderdaan in Portugal en word beschermd door het 

terugtrekkingsakkoord. Houd ik na de overgangsperiode recht van vrij 

verkeer in de EU?  

Onderdanen van het VK die op grond van het terugtrekkingsakkoord bescherming genieten in 

een bepaalde lidstaat, zullen daaraan niet het recht kunnen ontlenen om zich vrij naar een 

andere lidstaat te bewegen, zich daar te vestigen of (al dan niet grensoverschrijdende) diensten 

te verlenen aan personen die in andere lidstaten zijn gevestigd. 

Dit doet geen afbreuk aan de rechten die Britse onderdanen mogelijk genieten op grond van 

andere instrumenten van nationaal of EU-recht. 
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Het is niet eerlijk dat de rechten van Britse onderdanen beperkt zijn tot 

de EU-lidstaat waar zij op het eind van de overgangsperiode wonen, 

aangezien in het overgangsakkoord geen recht op mobiliteit binnen de 

EU na de overgangsperiode is opgenomen.  

Britse burgers die voldoen aan de EU-wetgeving inzake legale migratie die van toepassing is op 

onderdanen van derde landen, zullen nog steeds naar andere lidstaten kunnen gaan voor een 

tijdelijk of permanent verblijf.  

Zo zullen Britse onderdanen aan wie op grond van het terugtrekkingsakkoord een 

verblijfsdocument is afgegeven door een lidstaat die het Schengenacquis volledig toepast, het 

recht hebben zich binnen het Schengengebied vrij te verplaatsen gedurende 90 dagen binnen 

een periode van 180 dagen. Inmiddels maken de meeste EU-lidstaten deel uit van het 

Schengengebied. De uitzonderingen zijn Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Ierland, Roemenië en het 

Verenigd Koninkrijk (Bulgarije en Roemenië treden momenteel tot het Schengengebied toe). 

Ook de niet-EU-landen IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein zijn tot het 

Schengengebied toegetreden. 

Meer gegevens over de EU-regels inzake legale migratie vindt u op: https://ec.europa.eu/home-

affairs/what-we-do/policies/legal-migration_en of http://ec.europa.eu/immigration. 

 Governance van het terugtrekkingsakkoord 

Wat weerhoudt de autoriteiten van het VK ervan hun wetgeving inzake 

de nieuwe verblijfsstatus in de toekomst te wijzigen? 

Het terugtrekkingsakkoord maakt zeer duidelijk dat wanneer de nieuwe Britse verblijfsstatus 

eenmaal aan individuele burgers is verleend, het niet mogelijk zal zijn die status van individuele 

EU-burgers in te trekken op andere gronden dan die welke uitdrukkelijk zijn toegestaan in het 

terugtrekkingsakkoord (bijvoorbeeld wegens het plegen van een strafbaar feit).  

De uit het terugtrekkingsakkoord voortvloeiende rechten zullen bindend zijn krachtens 

internationaal recht en EU-burgers kunnen in het VK rechtstreeks een beroep doen op hun 

rechten uit hoofde van het terugtrekkingsakkoord. Het VK zal zijn wetgeving zodanig aanpassen 

dat de burgerrechten in het kader van het terugtrekkingsakkoord worden opgenomen in het 

nationale recht van het VK. 

De wetgeving van het VK waarbij de in het terugtrekkingsakkoord vastgestelde rechten van EU-

burgers worden omgezet, krijgt voorrang boven alle andere wetgeving van het VK. Dit betekent 

dat met Britse wetgeving niet “per ongeluk” rechten kunnen worden afgenomen die worden 

beschermd door het terugtrekkingsakkoord.  

  

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration_en
http://ec.europa.eu/immigration/
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Als het Britse parlement in de toekomst besluit tot intrekking van de wetgeving die uitvoering 

geeft aan de rechten van EU-burgers in Britse wetgeving, zou deze intrekking indruisen tegen 

het terugtrekkingsakkoord en zou deze schending gevolgen hebben overeenkomstig de regels 

van het terugtrekkingsakkoord zelf en het internationale recht. 

Komt er een onafhankelijke nationale instantie die toezicht houdt op 

het terugtrekkingsakkoord?  

In het VK zal op de uitvoering en toepassing van de bepalingen over de rechten van de burger 

uit het terugtrekkingsakkoord worden toegezien door een onafhankelijke nationale instantie. 

De bevoegdheden en taken van deze Britse instantie, waaronder de bevoegdheden om 

onderzoek in te stellen naar aanleiding van klachten van burgers, zijn vastgelegd  in het 

terugtrekkingsakkoord en komen overeen met de bevoegdheden van de Commissie uit hoofde 

van de Verdragen. Deze instantie zal ook bevoegd zijn om in verband met klachten van burgers 

een gerechtelijke procedure bij de bevoegde Britse rechtbank aan te spannen om een passende 

oplossing te zoeken.  

Deze instantie en de Commissie zullen beide jaarlijks verslag uitbrengen aan het krachtens het 

terugtrekkingsakkoord opgerichte speciale burgerrechtencomité. Daarin beschrijven zij hun 

activiteiten in verband met de in het akkoord vervatte burgerrechten en vermelden zij het 

aantal en de aard van de ontvangen klachten.  

De bevoegdheid van het Hof van Justitie van de Europese Unie verloopt 

over acht jaar. Betekent dit dat mijn rechten ook vervallen na de 

overgangsperiode? 

Uw rechten krachtens het overgangsakkoord blijven levenslang van kracht (maar zij kunnen in 

bepaalde omstandigheden wel vervallen, bijvoorbeeld door een lang verblijf buiten het 

gastland).  

De Britse rechters zullen het Hof van Justitie slechts gedurende acht jaar om uitleg over het 

terugtrekkingsakkoord mogen vragen, maar dit is lang genoeg om te waarborgen dat het Hof 

van Justitie zich over de belangrijkste kwesties uitspreekt. 

Andere aspecten van het terugtrekkingsakkoord zijn niet beperkt in de tijd. Daarbij gaat het 

bijvoorbeeld om de mogelijkheid van natuurlijke personen zich rechtstreeks te beroepen op het 

terugtrekkingsakkoord, dat voorrang heeft op hiermee onverenigbare nationale wetgeving of 

maatregelen, en om de verplichting van de Britse administratieve en justitiële autoriteiten zich 

te schikken naar de relevante rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 

voor het eind van de overgangsperiode en terdege rekening te houden met toekomstige 

uitspraken van na de overgangsperiode. 
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Ik merk op dat de criteria voor verblijf zullen worden gebaseerd op 

begrippen van de EU-wetgeving inzake vrij verkeer, zoals uitgelegd 

door het Hof van Justitie van de Europese Unie. Maar wat als het VK de 

EU-wetgeving inzake vrij verkeer niet correct heeft omgezet en dus 

uitgaat van een verkeerde interpretatie? 

Het terugtrekkingsakkoord is glashelder: wanneer de criteria voor verblijf zijn gebaseerd op 

begrippen van EU-wetgeving inzake het vrije verkeer, moeten deze worden uitgelegd in 

overeenstemming met de uitspraken die voor het eind van de overgangsperiode door het Hof 

van Justitie van de Europese Unie zijn gedaan.  

Als het VK uitgaat van een onjuiste interpretatie van de begrippen van de EU-wetgeving, die in 

strijd is met een dergelijke uitspraak, dan moet de interpretatie van het Hof van Justitie 

uiteindelijk prevaleren.  

Bovendien moeten de Britse rechtbanken terdege rekening houden met de interpretaties van 

het Hof van Justitie van de Europese Unie in uitspraken die na de overgangsperiode worden 

gedaan. 
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5. Voorschriften inzake aankomst en vertrek  

Kan ik na de brexit nog naar het VK reizen?  

Tot het eind van de overgangsperiode kunnen EU-burgers en Britse onderdanen vrij blijven 

reizen en volstaat een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart. 

Daarna kunnen EU-burgers en Britse onderdanen die al voor het eind van de overgangsperiode 

in het gastland woonden, het gastland verlaten en terugkomen met een geldig paspoort of een 

geldige identiteitskaart. Hun familieleden van buiten de EU hebben dezelfde rechten als zij over 

een geldig paspoort beschikken. 

Let wel: vijf jaar na het einde van de overgangsperiode mag het gastland geen 

identiteitskaarten meer aanvaarden die niet voldoen aan de toepasselijke internationale normen 

voor biometrische identificatie. 

De voorschriften inzake de toegang tot het VK voor andere EU-burgers (die aan het eind van de 

overgangsperiode niet in het VK wonen) en inzake de toegang tot de EU voor Britse onderdanen 

vallen buiten het toepassingsgebied van het terugtrekkingsakkoord. 

Moet ik als Litouwer die in het VK woont in de toekomst misschien 

voldoen aan voorwaarden voor een inreisvisum?  

Nee, niet als u een geldig Brits document heeft waaruit uw nieuwe verblijfsstatus op grond van 

het terugtrekkingsakkoord blijkt. 

Ik kom uit Luxemburg. Ik woon niet in het VK, maar kom er wel 

regelmatig. Heb ik daar straks een inreisvisum voor nodig? 

Of u na de overgangsperiode een inreisvisum nodig zult hebben, hangt af van de nieuwe regels 

die zullen worden ingevoerd in het VK. 

Ik ben een Brit en ik werk in Bulgarije. Mijn Chinese echtgenote is net 

begonnen aan een universitaire opleiding in Melbourne. Welke 

visumregels gelden er voor haar als ze zich in 2025 bij mij voegt in 

Bulgarije?   

Ervan uitgaande dat Chinese onderdanen ook in 2025 visumplichtig zijn, valt uw vrouw 

niettemin onder de waarborgen van het terugtrekkingsakkoord, op grond waarvan haar 

kosteloos en via een versnelde procedure een visum moet worden verstrekt. 
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6. Criminaliteit en misbruik 

Ik heb 11 jaar in het VK gewoond en gewerkt. Een paar jaar geleden 

ben ik wegens een strafbaar feit veroordeeld tot een gevangenisstraf 

van vijf maanden. Heeft deze gevangenisstraf gevolgen voor mijn 

rechten? 

Crimineel gedrag kan gevolgen hebben voor het recht van vestiging dit zowel in het kader van  

de huidige EU-wetgeving inzake vrij verkeer als van het terugtrekkingsakkoord. Voor strafbare 

feiten gepleegd vóór het eind van de overgangsperiode gelden de huidige regels van de richtlijn 

vrij verkeer (hoofdstuk VI).  

Dit betekent dat alle besluiten die van invloed zijn op het verblijfsrecht en die genomen zijn 

wegens strafbare feiten gepleegd vóór het eind van de overgangsperiode, strikt per geval zullen 

moeten worden bekeken. Alleen overtreders van wie het persoonlijke gedrag een actuele, 

werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de 

samenleving, mogen worden verwijderd. 

Wat gebeurt er met EU-burgers die in het VK mogen blijven op grond 

van het terugtrekkingsakkoord en een strafbaar feit plegen? 

Strafbare feiten die worden gepleegd na de overgangsperiode vallen onder het nationale recht.  

In het VK betekent dit momenteel dat personen die een strafbaar feit plegen en vervolgens een 

gevangenisstraf van 12 maanden of meer krijgen opgelegd, kunnen worden uitgezet. Zij zullen 

beroep mogen aantekenen tegen een dergelijk besluit en hun zaak opnieuw mogen laten 

beoordelen door een onafhankelijke rechterlijke instantie.  

Ik ben bezorgd dat veel mensen zullen proberen door bedrog binnen te 

komen door te doen alsof ze onder het terugtrekkingsakkoord vallen. 

Welke waarborgen zullen de autoriteiten hebben? 

Alle waarborgen die de lidstaten momenteel op grond van de EU-wetgeving inzake vrij verkeer 

tot hun beschikking hebben om zich in te dekken tegen misbruik en fraude, zullen worden 

overgenomen in het terugtrekkingsakkoord. De lidstaten kunnen de nodige maatregelen nemen 

om door het terugtrekkingsakkoord verleende rechten te weigeren, te beëindigen of in te 

trekken in geval van rechtsmisbruik of fraude, zoals schijnhuwelijken, vervalsing van 

documenten of een onjuiste voorstelling van een materieel feit dat cruciaal is voor het recht van 

verblijf. Dergelijke maatregelen moeten evenredig zijn en onderworpen zijn aan de mogelijkheid 

van gerechtelijk beroep. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02004L0038-20110616
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02004L0038-20110616
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Zullen besluiten van de Britse autoriteiten die gebaseerd zijn op de 

regels inzake rechtsmisbruik resulteren in het verlies van het recht op 

beroep?  

Misbruik of fraude kunnen resulteren in verlies van verblijfsstatus, maar nooit in het verlies van 

het recht op beroep. Als blijkt dat EU-burgers misbruik maken van het EU-recht (bv. door 

schijnhuwelijken), kan het gastland hun rechten inzake vrij verkeer beperken. Als de nationale 

autoriteiten misbruik of fraude hebben aangetoond, dan hebben de betrokkenen alle recht in 

beroep te gaan tegen een naar aanleiding daarvan genomen besluit tot beperking van hun 

verblijfsrechten, waaronder het recht op verblijf zo lang het beroep loopt, binnen de grenzen 

van artikel 31, lid 2, van de richtlijn vrij verkeer. 

Volgens het terugtrekkingsakkoord mogen de Britse autoriteiten 

systematische misdaad- en veiligheidsanalyses uitvoeren ten aanzien 

van iedereen die in het VK een nieuwe verblijfsstatus aanvraagt. Kan 

dat eigenlijk wel? 

Ja. De context van de brexit is zeer bijzonder, omdat de Britse autoriteiten een fundamentele 

beslissing zullen moeten nemen, namelijk of de betrokkenen op grond van het 

terugtrekkingsakkoord voor de rest van hun leven een nieuw verblijfsrecht in het VK moeten 

krijgen. 

In dat verband is het passend dat het VK een nieuwe procedure creëert  voor diegenen die 

liever de nieuwe verblijfsstatus in het VK wensen te verkrijgen dan volledig aan de Britse 

immigratieregels te moeten voldoen. Dit betekent dat het VK na de overgangsperiode uit EU-

lidstaten afkomstige overtreders die voor het einde van de overgangsperiode een strafbaar feit 

hebben gepleegd, alleen mag verwijderen als het dat nu ook al zou mogen doen. 

Mij zijn in het VK boetes wegens snelheidsovertredingen en 

parkeerboetes opgelegd, maar die staan niet op mijn strafblad. Moet ik 

die boetes melden aan de Britse autoriteiten?  

Nee, u hoeft alleen de Britse strafrechtelijke veroordelingen te melden die op uw Britse 

strafblad staan. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02004L0038-20110616
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7. Administratieve procedures 

Er is een nieuwe Britse verblijfsstatus die vaste status wordt genoemd. 

Komen EU-burgers daar aan het eind van de overgangsperiode voor in 

aanmerking en wat houdt deze status in?  

Alle EU-burgers en hun gezinsleden die in het VK wonen, zullen binnen zes maanden na het 

einde van de overgangsperiode een nieuwe Britse verblijfsstatus moeten aanvragen om in het 

VK te mogen blijven.  

De Britse autoriteiten verstrekken op een speciale website informatie aan EU-burgers en hun 

gezinsleden: https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families.  

Als in het VK woonachtige EU-burger hoef ik nu geen verblijfsdocument 

aan te vragen. Moet dat na de overgangsperiode wél? En waarom? 

Anders dan nu moeten alle EU-burgers en hun gezinsleden die in het VK wonen straks de 

nieuwe Britse verblijfsstatus verkrijgen als wettelijke voorwaarde voor hun verdere verblijf in 

het VK. Zo zult u uw verblijfsstatus kunnen aantonen, niet alleen ten overstaan van de Britse 

autoriteiten of de politie, maar ook aan werkgevers, banken, verhuurders of anderen. 

Verliest een EU-burger door de nieuwe Britse verblijfsstatus zijn 

huidige rechten? 

De materiële voorwaarden op grond waarvan burgers de nieuwe Britse verblijfsstatus zullen 

verwerven, komen in hoofdzaak overeen met de momenteel in de EU-wetgeving inzake vrij 

verkeer vervatte voorwaarden voor het verwerven of verliezen van het recht van verblijf. De 

autoriteiten van het VK wordt geen beoordelingsvrijheid toegestaan om een aanvraag te 

weigeren op gronden die niet zijn toegestaan volgens de huidige EU-regels. Niemand die recht 

heeft op bescherming mag aan zijn lot worden overgelaten. 

De voorwaarden voor het verliezen van de nieuwe Britse verblijfsstatus worden enerzijds 

gunstiger dan de huidige EU-wetgeving inzake vrij verkeer, aangezien EU-burgers en hun 

gezinsleden de mogelijkheid krijgen om het VK vijf jaar te verlaten zonder verlies van hun 

permanente verblijfsstatus (de huidige regels staan maar twee jaar toe). Anderzijds kunnen EU-

burgers net als nu hun nieuwe verblijfsstatus verliezen als zij een strafbaar feit plegen in het 

VK. Wanneer het strafbare feit na de overgangsperiode wordt gepleegd, zal de beslissing 

worden genomen volgens de Britse nationale wetgeving, met inachtneming van alle in het VK 

van toepassing zijnde verplichtingen die uit nationale en internationale rechtsinstrumenten 

voortvloeien. 
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Het is mij niet duidelijk welke criteria de Britse autoriteiten zullen 

toepassen om een beslissing te nemen over de nieuwe verblijfsstatus 

van EU-burgers. Kunt u daar iets meer over zeggen? 

De materiële criteria waaraan EU-burgers moeten voldoen om in het VK een nieuwe 

verblijfsstatus te verkrijgen, zullen in hoofdzaak dezelfde zijn als de criteria die momenteel zijn 

vastgesteld in de EU-wetgeving inzake vrij verkeer. Hiermee wordt gewaarborgd dat alle EU-

burgers die volgens de EU-wetgeving inzake vrij verkeer het recht op verblijf genieten, in 

aanmerking kunnen komen voor een nieuwe verblijfsstatus in het VK en dat EU-burgers die 

volgens de EU-wetgeving inzake vrij verkeer voor het recht op permanent verblijf in aanmerking 

komen, een nieuwe permanente verblijfsstatus kunnen genieten in het VK. 

Tot wanneer kan ik de "settled status" of "pre-settled status” 

aanvragen? 

Ieder die voor het eind van de overgangsperiode legaal in het VK heeft gewoond en naaste 

familieleden die zich in de periode van 1 januari tot en met 30 maart 2021 bij hun 

gezinsherenigende EU-burger voegen, hebben tot 30 juni 2021 (zes maanden na de 

overgangsperiode) de tijd om een nieuwe Britse verblijfsstatus aan te vragen.  

Familieleden die onder het terugtrekkingsakkoord vallen en zich na 31 maart 2021 bij hun 

familie in het VK voegen, hebben na hun aankomst in het VK drie maanden de tijd om een van 

de nieuwe verblijfsstatussen aan te vragen. 

Gedurende die tijd en totdat over hun aanvraag een beslissing is genomen, blijven hun huidige 

verblijfsrechten ongewijzigd. 

Wat gebeurt er als de Britse autoriteiten er een eeuwigheid over doen 

om een beslissing te nemen over mijn aanvraag voor een nieuwe 

verblijfsstatus?  

Als uw aanvraag eenmaal is ingediend en u in het bezit bent van een aanvraagverklaring, mag 

u in het land blijven wonen en behoudt u er al uw rechten tot het besluit is genomen. Als de 

aanvraag wordt afgewezen, mag u daar beroep tegen instellen en blijven tot er een besluit over 

het beroep is genomen. 

Is er een vangnet voor wie de termijn overschrijdt?  

De Britse autoriteiten zullen een proportionele benadering volgen als u de uiterste termijn niet 

haalt. Als er redelijke gronden zijn voor het overschrijden van de uiterste termijn, zullen zij de 

aanvraag toch in behandeling nemen. Als uw te laat ingediende aanvraag door de Britse 

autoriteiten wordt afgewezen, kunt u altijd nog in beroep gaan bij een onafhankelijk Brits 

rechtscollege. 
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Geldt er voor familieleden die na de overgangsperiode aankomen een 

uiterste termijn voor het aanvragen van de nieuwe status?  

Zij hebben na hun aankomst drie maanden de tijd om een nieuwe verblijfsstatus aan te vragen. 

Wie in het buitenland bij zijn aanvraag van een inreisvisum ook een nieuwe Britse 

verblijfsstatus aanvraagt, hoeft, als de aanvraag succesvol is, in het VK niet opnieuw een 

aanvraag in te dienen. 

Zijn er waarborgen ter bescherming van wie een nieuwe verblijfsstatus 

wil aanvragen, maar daar niet in slaagt doordat het Britse systeem niet 

werkt?  

Ja. Het terugtrekkingsakkoord waarborgt dat de termijn van zes maanden na het einde van de 

overgangsperiode (waarbinnen u een nieuwe verblijfsstatus moet aanvragen) automatisch met 

één jaar wordt verlengd als het VK meedeelt dat het door technische problemen geen kans ziet 

de aanvraag te registreren of een aanvraagverklaring af te geven. Gedurende deze verlengde 

termijn zouden alle verblijfsrechten volledig worden gevrijwaard. 

Ik bezit reeds sinds vorig jaar een permanente verblijfstitel van de 

Britse autoriteiten. Kunnen mensen zoals ik zonder al te veel gedoe 

blijven? 

Ja. U moet een aanvraag voor een nieuwe permanente verblijfsstatus in het VK indienen, maar 

aangezien u reeds duurzaam verblijf in het VK heeft verkregen in het kader van de bestaande 

EU-wetgeving inzake vrij verkeer, zal de administratieve procedure eenvoudig zijn. U hoeft 

slechts een paspoort of identiteitskaart over te leggen, eventuele niet-uitgezeten straffen die op 

uw strafblad staan in het land waar u bent veroordeeld mee te delen, en aan te tonen dat u nog 

steeds in het VK woont. Uw nieuwe verblijfstitel in het VK wordt kosteloos afgegeven. 

Ik kom in aanmerking voor duurzaam verblijf in het VK, maar ik heb 

nooit een document ter staving van duurzaam verblijf aangevraagd. 

Kan ik beter voor het einde van de overgangsperiode een aanvraag 

indienen? 

U heeft zo’n document niet nodig om vóór het eind van de overgangsperiode een recht van 

duurzaam verblijf in het VK te krijgen. Maar als u alleen maar uw recht om na de 

overgangsperiode in het VK te verblijven wilt bevestigen, raden de Britse autoriteiten u aan te 

wachten op de regeling inzake de nieuwe verblijfsstatus, die – zo verwacht men – voor 29 

maart 2019 beschikbaar zal zijn. 
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Ik ben echt bang dat de nieuwe administratieve procedure die de Britse 

autoriteiten momenteel opzetten voor EU-burgers een nachtmerrie 

wordt. Wat heeft de EU in de onderhandelingen gedaan om mijn 

rechten te beschermen? 

Het VK heeft toegezegd een nieuwe regeling te zullen opzetten waarbij de administratieve 

procedures voor het aanvragen van een nieuwe verblijfsstatus transparant, soepel en 

gestroomlijnd zullen worden, om onnodige administratieve lasten te voorkomen. De regeling 

wordt geen kopie van de huidige duurzaamverblijfsprocedures. 

Aanvraagformulieren zullen kort, eenvoudig en gebruiksvriendelijk zijn en aangepast  aan de 

context van het terugtrekkingsakkoord.  

In het terugtrekkingsakkoord wordt gespecificeerd dat het VK niet meer kan eisen dan strikt 

noodzakelijk en evenredig is om vast te stellen of aan de criteria voor verblijf is voldaan. Het 

terugtrekkingsakkoord bevat bepalingen die dezelfde aanpak volgen als de voorschriften inzake 

bewijsvereisten in de EU-wetgeving inzake vrij verkeer. 

Als ik zie hoe de EU-wetgeving inzake vrij verkeer op dit moment wordt 

toegepast in het VK, ben ik bezorgd dat het nieuwe systeem in de 

praktijk niet gaat werken. 

Het VK heeft gedetailleerde informatie verstrekt over de stappen die het zal nemen om 

uitvoering te geven aan het akkoord (zie https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-

families). Het terugtrekkingsakkoord bevat nadere gegevens. Het administratieve systeem 

wordt soepel, transparant en eenvoudig; het zou geen onnodige administratieve lasten moeten 

opleveren. 

Om concrete waarborgen te bieden aan burgers, bepaalt het ontwerp-terugtrekkingsakkoord 

dat alle procedurele waarborgen van de richtlijn vrij verkeer gelden. Dit betekent het recht om 

tegen elk besluit dat het verblijfsrecht beperkt, beroep in te stellen. Het betekent ook dat de 

burger in kwestie in het kader van het terugtrekkingsakkoord alle rechten behoudt, totdat er 

een definitief besluit is genomen, dat wil zeggen met inbegrip van de definitieve rechterlijke 

beslissing na een beroepsprocedure. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02004L0038-20110616
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Ik heb twee jaar geleden een EU-registratiecertificaat in het VK 

aangevraagd. Ik heb bijna honderd pagina’s documenten ingevuld om 

de Britse autoriteiten duidelijk te maken dat ik aan de voorwaarden 

voldeed. Ik wil dat niet nog eens hoeven te doen. Zal het deze keer 

anders zijn? 

Ja. Voor de nieuwe verblijfsstatus wordt alleen strikt noodzakelijke en evenredige informatie 

gevraagd om vast te stellen of aan de criteria voor verblijf is voldaan. Het 

terugtrekkingsakkoord bevat bepalingen die dezelfde aanpak volgen als de voorschriften inzake 

bewijsvereisten in de EU-wetgeving inzake vrij verkeer. Daarnaast zullen de Britse autoriteiten 

gebruikmaken van bewijsmateriaal dat zij reeds bezitten (zoals gegevens van betaalde 

inkomstenbelasting), zodat aanvragers minder stukken hoeven te verstrekken. 

Om aan te tonen dat zij voor de nieuwe Britse verblijfsstatus in aanmerking komen, zullen 

aanvragers dus alleen het minimumbewijs hoeven te verstrekken (voor werknemers betekent 

dit een paspoort of identiteitskaart, bewijs waaruit blijkt dat zij in het verleden gedurende vijf 

jaar in het VK hebben gewerkt en bewijs dat zij nog steeds in het VK verblijven) en niet-

uitgezeten straffen die op hun strafblad staan in het land waar zij zijn veroordeeld hoeven mee 

te delen. 

Ik vind de administratieve procedures van het VK inzake immigratie erg 

omslachtig en ingewikkeld. Kan ik op hulp rekenen als ik een aanvraag 

indien? 

De Britse autoriteiten zullen aanvragers van de nieuwe verblijfsstatus helpen om te bewijzen 

dat zij ervoor in aanmerking komen en om fouten of omissies te vermijden die gevolgen kunnen 

hebben voor de beslissing over de aanvraag. De Britse autoriteiten zullen aanvragers de kans 

geven aanvullend bewijs te leveren of hun aanvraag te verbeteren wanneer blijkt dat het om 

een simpele omissie gaat. In voorkomend geval zullen zij ten aanzien van de aanvrager blijk 

geven van de nodige flexibiliteit wat het geleverde bewijs betreft.  

De Britse autoriteiten zullen aanvragers van de nieuwe Britse verblijfsstatus helpen om te 

bewijzen dat zij ervoor in aanmerking komen. Minder bevoorrechte aanvragers zullen een 

beroep kunnen doen op een type dienstverlening dat momenteel al in het VK wordt 

aangeboden, bijvoorbeeld in lokale bibliotheken. 
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Aangezien ik veel reis, wil ik bij mijn aanvraag voor de nieuwe Britse 

verblijfsstatus beslist mijn paspoort niet inleveren. Hoe voorkom ik dat 

ik niet over mijn paspoort kan beschikken?  

Het terugtrekkingsakkoord waarborgt dat veel bewijsstukken in kopie kunnen worden 

ingediend, maar het staat de nationale autoriteiten vrij u te verzoeken om bij de aanvraag een 

geldig paspoort of identiteitsbewijs over te leggen. Hoewel identiteitsbewijzen gewoonlijk 

worden bewaard zo lang de aanvraag in behandeling is, kunt u vragen om teruggave van uw 

identiteitsbewijs voordat er een besluit over de aanvraag is genomen. 

Mag ik in plaats van de originele bewijsstukken ook kopieën indienen?  

Ja. Als het niet om paspoorten of identiteitskaarten gaat, mag u ook een kopie overleggen. In 

specifieke gevallen, waarin gerede twijfel bestaat over de authenticiteit, kunnen de nationale 

autoriteiten ook vragen om de originelen van andere documenten te verstrekken. 

Sommige immigratieprocedures zijn erg duur in het VK. Welke kosten 

zullen de Britse autoriteiten EU-burgers en hun gezinsleden in rekening 

brengen voor het aanvragen van een nieuwe verblijfsstatus na de 

overgangsperiode? 

De nieuwe Britse verblijfstitel zal kosteloos worden afgegeven (voor wie beschikte over een 

geldige permanente verblijfsvergunning, afgegeven overeenkomstig de EU-wetgeving inzake 

vrij verkeer, vóór het eind van de overgangsperiode) of niet meer kosten dan eigen ingezetenen 

moeten betalen voor de afgifte van dergelijke documenten. Het VK heeft aangekondigd dat het 

aanvragers van de vaste status (settled status) ouder dan 16 jaar £65 zal vragen. Voor 

aanvragers jonger dan 16 jaar zal het tarief £32,50 bedragen (https://www.gov.uk/settled-

status-eu-citizens-families). 

Ik ben getrouwd en wij hebben drie kinderen. Wordt er over onze 

aanvragen afzonderlijk of gezamenlijk besloten?  

Het terugtrekkingsakkoord garandeert dat tegelijk ingediende aanvragen van gezinnen 

gezamenlijk zullen worden behandeld. 
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Ik heb gehoord dat het VK verblijfsdocumenten krachtens het 

terugtrekkingsakkoord in digitale vorm zou uitgeven. Hoe zit dat 

precies?  

In het kader van het terugtrekkingsakkoord kunnen verblijfstitels als fysiek document 

(bijvoorbeeld in de vorm van een plastic kaart met veiligheidskenmerken) of in digitale vorm 

worden afgegeven. Het digitale document wordt gebaseerd op een bestand dat wordt bewaard 

in een door de Britse autoriteiten beheerde digitale databank.  

EU-burgers kunnen momenteel in beroep gaan tegen beslissingen van 

de Britse autoriteiten. Wordt dit recht na het einde van de 

overgangsperiode beschermd? 

Ja, dit recht is volledig overgenomen in het terugtrekkingsakkoord. 

Wat gebeurt er met EU-burgers van wie de aanvraag voor een nieuwe 

verblijfsstatus door de Britse autoriteiten wordt afgewezen? Mogen zij 

in het VK blijven terwijl hun beroep wordt behandeld? 

EU-burgers van wie de aanvraag voor een nieuwe verblijfsstatus na de overgangsperiode wordt 

afgewezen, kunnen hiertegen in beroep gaan. Zij behouden hun recht van verblijf totdat de 

beslissing – of het beroep – definitief wordt. Net als nu het geval is overeenkomstig de EU-

wetgeving inzake vrij verkeer, zullen de Britse autoriteiten in uitzonderlijke gevallen (bv. 

wanneer het besluit op dwingende redenen van openbare veiligheid berust) personen van wie 

de aanvraag is afgewezen, kunnen uitzetten nog voordat een definitieve uitspraak is gedaan. 

Behalve in uitzonderlijke omstandigheden – wanneer de aanwezigheid van de betrokkene in het 

Verenigd Koninkrijk tot ernstige problemen voor de openbare orde of de openbare veiligheid 

kan leiden – mogen zij de betrokkenen echter niet beletten hun verdediging in persoon te 

voeren.  

Moet ik met het aanvragen van een nieuwe Britse verblijfsstatus 

wachten tot het eind van de overgangsperiode?  

Nee, u kunt ook voor het eind van de overgangsperiode een aanvraag indienen voor een nieuwe 

verblijfsstatus en een document tot staving daarvan. De Britse autoriteiten gaan ervan uit dat 

vóór 29 maart 2019 een vrijwillige aanvraagregeling zal worden ingesteld. U zult een aanvraag 

kunnen indienen en laten behandelen overeenkomstig alle waarborgen van het 

terugtrekkingsakkoord. 
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Wat is het verschil tussen de vrijwillige en de verplichte regeling?   

De verplichte regeling wordt officieel pas van kracht na de overgangsperiode, wanneer een 

nieuwe verblijfsstatus een voorwaarde wordt voor het verblijfsrecht krachtens het 

terugtrekkingsakkoord. EU-burgers en hun familieleden die vóór het einde van de 

overgangsperiode aankomen, zullen na de overgangsperiode zes maanden de tijd hebben om 

de nieuwe verblijfsstatus aan te vragen. 

De vrijwillige regeling zal  al vóór de brexit beschikbaar zijn. EU-burgers en hun familieleden 

zullen de nieuwe verblijfsstatus kunnen verwerven zonder dat dit afbreuk doet aan hun recht 

van vrij verkeer tijdens de overgangsperiode.  

Wat gebeurt er als mijn aanvraag in het kader van de vrijwillige 

regeling wordt gehonoreerd?  

Het besluit om uw aanvraag te honoreren krijgt volgens het terugtrekkingsakkoord uit technisch 

oogpunt pas na de overgangsperiode rechtskracht (het gaat in feite om een uitgesteld besluit 

dat in 2019 wordt genomen en dat waarborgt dat u vanaf 2021 rechten heeft). U krijgt dus de 

rechtszekerheid dat u aan het eind van de overgangsperiode over de nieuwe Britse 

verblijfsstatus zult beschikken. Gedurende de overgangsperiode kunnen de Britse autoriteiten 

uw uitgestelde verblijfsstatus alleen intrekken om redenen van openbare orde. 

Wat gebeurt er als mijn aanvraag in het kader van de vrijwillige 

regeling wordt afgewezen?  

Dan mag u toch tot het einde van de overgangsperiode in het VK blijven, zolang u voldoet aan 

de voorwaarden van de richtlijn vrij verkeer. U mag tot het eind van de overgangsperiode en 

zelfs tot zes maanden na het eind van de overgangsperiode opnieuw een aanvraag in het kader 

van de vrijwillige regeling indienen. 

Kan ik in beroep gaan als mijn aanvraag in het kader van de vrijwillige 

regeling wordt afgewezen?  

Ja, alle beroepsprocedures zullen openstaan. 

Ik woon als Brits onderdaan in een EU-lidstaat. Welke administratieve 

procedure moet ik straks volgen?  

Dat hangt af van de lidstaat waar u woont. Sommige lidstaten zullen een “constitutief” systeem 

volgen, zoals ook het VK dat gebruikt: dit houdt in dat de betrokkenen als voorwaarde voor 

legaal verblijf een aanvraag voor een nieuwe verblijfsstatus op grond van het 

terugtrekkingsakkoord moeten indienen. Andere lidstaten zullen een aanmeldingssysteem 

toepassen, zoals dat momenteel  krachtens de richtlijn inzake vrij verkeer van toepassing is. Er 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02004L0038-20110616
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02004L0038-20110616
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zal echter geen nieuwe verblijfsstatus hoeven te worden aangevraagd als voorwaarde voor 

legaal verblijf op grond van het terugtrekkingsakkoord. 

Voor meer informatie over de betrokken procedure kunt het beste contact opnemen met de 

autoriteiten van de lidstaat waar u woont. 
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8. Beroepskwalificaties  

 Beroepskwalificaties op grond van de huidige EU-wetgeving 

Wat wordt verstaan onder “beroepskwalificaties”? 

Onder beroepskwalificaties worden de wettelijk verplichte kwalificaties verstaan waaraan 

iemand in een bepaald land moet voldoen om toegang te krijgen tot een gereglementeerd 

beroep of gereglementeerde activiteiten te verrichten. 

Kwalificatievereisten verschillen per beroep. Ook voor hetzelfde beroep of dezelfde activiteit 

kunnen er verschillen zijn tussen landen.  

Beroepskwalificaties kunnen inhouden dat bepaalde studies of opleidingen zijn gevolgd en/of 

beroepservaring is opgedaan. Zij kunnen worden gestaafd door, bijvoorbeeld, diploma’s, 

getuigschriften en attesten van bekwaamheid en/of beroepservaring. 

Wat gebeurt er momenteel met kwalificaties die in een bepaalde 

lidstaat zijn erkend, als men in een andere lidstaat gaat wonen? 

EU-burgers hebben het recht om in loondienst of als zelfstandige een gereglementeerd beroep 

uit te oefenen in een andere lidstaat dan die waar zij hun kwalificatie hebben verkregen.  

Beroepsbeoefenaren (bv. fysiotherapeuten) die zijn opgeleid en hun kwalificaties hebben 

verworven in de ene lidstaat en die vervolgens besluiten te gaan wonen en werken in een 

andere lidstaat, waar de toegang tot en uitoefening van dit beroep aan regels is gebonden, 

kunnen pas gaan werken als hun kwalificaties in die tweede lidstaat zijn erkend. 

Volgens de EU-regels zijn lidstaten die bepaalde beroepen reglementeren, verplicht om de in 

andere lidstaten verworven kwalificaties onder strikte voorwaarden te onderzoeken met het oog 

op erkenning en toegang tot het beroep.  

Voor bepaalde beroepen (artsen, verpleegkundigen, tandartsen, dierenartsen, verloskundigen, 

apothekers en architecten) geldt een stelsel van automatische erkenning op basis van 

gemeenschappelijke minimumopleidingseisen. Ook is bij een aantal beroepen op het gebied van 

ambachten, industrie en handel automatische erkenning op basis van ervaring mogelijk, als aan 

bepaalde voorwaarden is voldaan. 

Voor andere beroepen kan de ontvangende lidstaat de beroepsbeoefenaar compenserende 

maatregelen opleggen, maar dat kan alleen als de kwalificaties van de beroepsbeoefenaar op 

wezenlijke punten substantieel verschillen van de in de ontvangende lidstaat vereiste 

kwalificaties.  
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De lidstaat waar erkenning wordt aangevraagd, moet binnen een strikte termijn tot een besluit 

komen. Tegen dergelijke besluiten is beroep bij de nationale rechter mogelijk. Zij mogen niet 

willekeurig zijn en moeten volledig in overeenstemming zijn met het EU-recht. 

Ten slotte kunnen er specifieke regels gelden voor beroepen die onder het 

terugtrekkingsakkoord vallen, zoals juristen. 

Deze EU-regeling geldt niet voor aanvragen voor erkenning die zijn ingediend door onderdanen 

van derde landen, tenzij in een dergelijke gelijkstelling is voorzien bij specifieke regelingen, 

zoals die voor EER-onderdanen en Zwitserse onderdanen.  

Kwalificaties die EU-burgers in derde landen hebben verworven, vallen alleen onder de EU-

regeling als zij aan EU-kwalificaties gelijk zijn gesteld. Dit gebeurt nadat het beroep drie jaar is 

uitgeoefend in de lidstaat die de kwalificaties als eerste heeft erkend. 

Wat gebeurt er momenteel met kwalificaties die in bepaalde lidstaat 

zijn erkend, als men tijdelijk of af en toe een dienst verleent in een 

andere lidstaat? 

Voor de meeste beroepen staat de EU-wetgeving alleen toe dat de lidstaat waar de dienst zal 

worden verricht, de betrokken beroepsbeoefenaren ertoe verplicht vooraf een verklaring in te 

dienen. Deze verklaring mag eenmaal per jaar worden ingediend (of eens in de 18 maanden, 

ingeval van een Europese beroepskaart) en er kan een beperkt aantal getuigschriften worden 

meegezonden. 

De lidstaat waar de dienst zal worden verleend, mag de kwalificaties niet vooraf controleren, 

met als opvallende uitzondering beroepen waarbij het risico bestaat dat ernstige schade wordt 

toegebracht aan de gezondheid of de veiligheid van de ontvanger van de diensten. Een 

dergelijke controle mag niet verder gaan dan wat nodig is voor dit specifieke doel. 

Bovendien mag voor beroepsuitoefenaars zoals artsen, verpleegkundigen, tandartsen, 

dierenartsen, verloskundigen, apothekers en architecten, die onder het systeem voor 

automatische erkenning vallen, geen voorafgaande controle van de kwalificaties worden 

opgelegd. Er mag alleen een jaarlijkse voorafgaande verklaring worden verlangd. 
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 Beroepskwalificaties krachtens het terugtrekkingsakkoord 

Komt er verandering in deze situatie door de terugtrekking van het VK 

uit de EU?  

Britse burgers zullen niet langer EU-burgers zijn en Britse kwalificaties zullen niet langer EU-

kwalificaties zijn.  

Het hierboven uiteengezette EU-rechtskader zal niet meer van toepassing zijn op de 

betrokkenen en het zal niet meer gelden in het VK.  

Alle kwesties die verband houden met de erkenning van hun kwalificaties en de mogelijkheid 

om professionele diensten te verrichten in een EU-lidstaat of het VK zullen overeenkomstig de 

nationale regels en voorwaarden worden behandeld, zonder de voordelen van de rechten waarin 

de EU-wetgeving voorziet.  

Welke rol speelt het terugtrekkingsakkoord hierbij? 

Het terugtrekkingsakkoord moet vooral waarborgen dat EU-burgers en Britse onderdanen die 

aan het eind van de overgangsperiode legaal in een gastland wonen en van wie de kwalificaties 

eerder door dat land zijn erkend in het kader van een specifieke lijst van EU-instrumenten, niet 

door de brexit worden benadeeld wat betreft de geldigheid van de erkenning van hun 

kwalificaties en de vergunning om hun beroep aldaar uit te oefenen.  

Dat moet ook gebeuren voor beroepsbeoefenaren die aan het eind van de overgangsperiode 

grenswerker zijn en wellicht hun kwalificaties hebben laten erkennen en over een vergunning 

beschikken om hun beroep uit te oefenen in de lidstaat waar zij als grenswerker actief zijn. 

Verder is het terugtrekkingsakkoord ook van toepassing op lopende aanvragen voor erkenning 

die door deze beroepsbeoefenaren zijn ingediend. 

Het terugtrekkingsakkoord garandeert niet dat Britse beroepsbeoefenaren die in een EU-lidstaat 

zijn gevestigd, zich op EU-wetgeving kunnen beroepen om na de overgangsperiode aanvullende 

erkenningen van hun kwalificaties te verkrijgen (in hun lidstaat van verblijf dan wel in een 

andere lidstaat), of om tijdelijke of incidentele diensten te verlenen in een EU-lidstaat. 

Het terugtrekkingsakkoord zorgt niet voor continuïteit van de  geldigheid in de rest van de EU 

van vergunningen die in bepaalde sectoren, met name de transportsector, door de Britse 

autoriteiten worden verleend en die pan-Europese waarde hebben binnen de interne markt, 

noch voor de geldigheid in het VK van dergelijke vergunningen die worden verleend door 

autoriteiten van de EU-lidstaten. 
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Ik ben een Britse architect en ik woon en werk in Estland. Zal ik mijn 

beroep kunnen blijven uitoefenen? 

Ja. Als uw beroepskwalificaties zijn erkend in het land waar u thans verblijft of – voor 

grenswerkers – waar u werkt, kunt u uw beroepsactiviteiten blijven uitoefenen op basis van het 

huidige erkenningsbesluit. 

Hetzelfde geldt voor een Estse architect die woont en werkt in het Verenigd Koninkrijk. 

Ik ben een Britse psychotherapeut, woon in België en oefen mijn 

beroep uit in Luxemburg, waar mijn kwalificaties zijn erkend. Val ik ook 

in de toekomst onder de EU-wetgeving en kan ik mijn diensten als 

grenswerker in Luxemburg blijven verrichten? 

Ja. Als uw beroepskwalificaties zijn erkend in het land waar u thans verblijft of – voor 

grenswerkers – waar u werkt, kunt u uw beroepsactiviteiten blijven uitoefenen op basis van het 

huidige erkenningsbesluit. 

Hetzelfde geldt voor een Belgische fysiotherapeut die woont in Ierland en zijn beroep uitoefent 

in het VK, waar zijn  kwalificaties zijn erkend. 

Ik ben een Britse veearts en woon en werk in België. Val ik straks nog 

wel onder de EU-wetgeving en mag ik na de overgangsperiode nog wel 

tijdelijke of incidentele diensten verrichten in andere EU-lidstaten? 

Nee. U zult dergelijke diensten niet meer op grond van EU-wetgeving kunnen verrichten.  

Of u zulke diensten nog mag verrichten en zo ja, onder welke voorwaarden, zal afhangen van 

de wetgeving en het beleid van de betrokken EU-lidstaat.  

Ik ben Ierse burger. Ik heb een aanvraag ingediend om mijn 

kwalificaties te laten erkennen in het VK. Wat gebeurt er als er geen 

besluit is genomen vóór het eind van de overgangsperiode?  

Als u voor het eind van de overgangsperiode een erkenningsaanvraag heeft ingediend in de 

lidstaat waar u momenteel verblijft of – voor grenswerkers – waar u werkt, moet de procedure 

voor de erkenning van uw kwalificaties worden afgerond volgens de EU-regels die voor het eind 

van de overgangsperiode van toepassing waren. Dit moet een vlotte afwikkeling van de 

procedure en een gunstige afloop garanderen, gesteld dat uw aanvraag gegrond was. 

Hetzelfde geldt voor een Brits onderdaan die om erkenning van zijn kwalificaties heeft gevraagd 

in een EU-lidstaat. 
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Ik ben een Engelse advocaat, woon in België en ben voor het einde van 

de overgangsperiode ingeschreven bij de Balie te Brussel. Wat wordt 

mijn situatie na het eind van de overgangsperiode? 

Dat hangt ervan hoe u staat ingeschreven.  

Als u momenteel staat ingeschreven als EU-advocaat, d.w.z. onder de titel uit uw eigen land 

(Engeland en Wales, Schotland of Noord-Ierland), zult u uw diensten niet langer op grond van 

EU-wetgeving kunnen verlenen in België, noch in de rest van de EU. Uw situatie zal afhankelijk 

zijn van de regels die de lidstaten toepassen op de vestiging en de dienstverlening door 

advocaten uit derde landen op hun grondgebied. 

Als u daarentegen bent geregistreerd als Belgisch advocaat (omdat uw kwalificaties in België 

zijn erkend op grond van hetzij de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 

hetzij de specifieke regels in de richtlijn inzake de vestiging van advocaten) en aan het eind van 

de overgangsperiode in België woont of daar als grenswerker werkzaam bent, worden uw 

inschrijving, lidmaatschap en recht van beroepsuitoefening in België gegarandeerd. Als u in een 

andere EU-lidstaat wilt wonen of werken, zult u zich echter niet meer op bovenstaande richtlijn 

kunnen beroepen.  

Hetzelfde geldt voor een Belgische advocaat in het VK. 

Ik ben een Fin en ik woon in Finland. Ik volg momenteel een cursus aan 

een lokale onderwijsinstelling die een franchiseovereenkomst heeft 

met een Britse universiteit. Als ik klaar ben met mijn studie, krijg ik een 

Brits diploma. Wat is de status van mijn kwalificaties, als ik mijn 

diploma na de overgangsperiode ontvang? 

Aangezien uw diploma wordt uitgereikt door een Britse instelling (een Britse universiteit of een 

Britse instelling voor beroepsonderwijs), krijgt u een niet-EU-kwalificatie en is de EU-regeling 

voor erkenning niet van toepassing.  

De voorwaarden voor een eventuele erkenning van uw kwalificaties zullen afhangen van de 

nationale wetgeving in de EU-lidstaat waar u om erkenning vraagt, in uw geval Finland, of een 

andere lidstaat waar de EU-burger gaat wonen. 
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9. Sociale zekerheid  

Ik werk als Spanjaard in het VK. Hoe staat het met mijn sociale 

zekerheid na de overgangsperiode? 

Het terugtrekkingsakkoord beoogt ervoor te zorgen dat alles bij het oude blijft wat de sociale 

zekerheid betreft. De huidige EU-regels blijven van kracht. Dit betekent onder meer dat:  

 het VK bevoegd blijft voor uw sociale zekerheidsuitkeringen – u betaalt uw premies 

in het VK en heeft recht op sociale uitkeringen, zonder enige vorm van discriminatie;  

 u heeft toegang tot gezondheidszorg in het VK onder dezelfde voorwaarden als 

Britse onderdanen;  

 als u op vakantie gaat in de EU, kunt u gebruikmaken van uw Britse Europese 

ziekteverzekeringskaart,  

 als uw kinderen in Spanje wonen en u heeft recht op Britse gezinstoelagen, blijft u 

die ontvangen, zonder enige korting, alsof de kinderen bij u in het VK woonden (zie 

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

 als u na de overgangsperiode als ouder volgens de Britse wetgeving recht heeft op 

gezinstoelagen, ontvangt u die toelagen – ook als uw kinderen bijvoorbeeld in Spanje 

wonen (voor meer details zie: 

nhttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=863&langId=e);  

 als u werkloos wordt na de overgangsperiode, heeft u recht op een Britse 

werkloosheidsuitkering en mag u deze uitkering zolang als toegestaan exporteren, om 

werk te zoeken in een EU-lidstaat (zie voor meer details: 

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

 als u met pensioen gaat na de overgangsperiode, heeft u recht op een Brits pensioen 

onder de voorwaarden die zijn vervat in de nationale wetgeving: 

o als u niet genoeg tijdvakken van verzekering heeft om in aanmerking te komen 

voor een Brits pensioen, zal het VK zo nodig rekening houden met tijdvakken in 

andere EU-lidstaten. 

o Als u beslist terug te keren naar Spanje, 

 blijft u uw Britse pensioen ontvangen, zonder enige korting. 

 Uw Britse pensioen wordt ook na de overgangsperiode geïndexeerd; 

 de verantwoordelijkheid voor het betalen van uw gezondheidszorg wordt 

vastgesteld op basis van de andere pensioenen die u ontvangt en uw 

woonplaats; 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=849
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=863&langId=nl
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=863&langId=nl
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=862&langId=nl
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Zie voor meer details: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=860&langId=nl; 

 als uw nabestaanden recht hebben op Britse nabestaandenuitkeringen, zullen zij 

deze mogen aanvragen en ontvangen. Ook als zij in Spanje wonen, worden deze 

uitkeringen niet gekort. 

Hoelang zal het terugtrekkingsakkoord mij beschermen? 

U wordt beschermd zolang u zich zonder onderbreking in een situatie bevindt waardoor u een 

band heeft met het VK en een lidstaat.  

Enkele voorbeelden: u bent een Poolse burger die aan het eind van de overgangsperiode in het 

VK woont en daar werkt voor een Britse werkgever: u valt onder het terugtrekkingsakkoord 

indien er nog steeds een "grensoverschrijdende band" bestaat.  

Deze "grensoverschrijdende band” tussen het VK en een EU-lidstaat bestaat zolang u in het VK 

blijft wonen en daar blijft werken voor een Britse werkgever. 

Ook indien uw situatie verandert, kan deze band blijven bestaan – u bent dan beschermd op 

voorwaarde dat u nog steeds een "grensoverschrijdende band" heeft met het VK. Enkele 

voorbeelden van situaties waarin de bescherming van toepassing blijft: 

o u werkt nog steeds voor uw Britse werkgever en neemt een extra baan in 

Ierland; 

o u werkt nog steeds voor uw Britse werkgever, maar verhuist naar Ierland; 

o u geeft uw baan bij de Britse werkgever op voor een baan in Ierland, maar blijft 

in het VK wonen; 

o uw arbeidsovereenkomst loopt af en u sluit een nieuwe arbeidsovereenkomst met 

een Ierse werkgever – maar het werk wordt net als tevoren uitgevoerd in het VK; 

o u wordt werkloos, ontvangt geen werkloosheidsuitkering en blijft in het VK 

wonen; 

o u wordt werkloos, ontvangt een werkloosheidsuitkering en laat deze uitkering 

naar Polen "exporteren" om daar zolang dat is toegestaan een baan te zoeken 

(zie voor meer informatie: 

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

o na in Polen vergeefs naar werk te hebben gezocht, keert u terug naar het VK en 

zet uw zoektocht daar voort; 

o uw arbeidsovereenkomst is afgelopen, u bent inactief en blijft in afwachting van 

de pensioengerechtigde leeftijd in het VK wonen; 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=860&langId=nl
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=862&langId=nl


 
 

40 

o u gaat met pensioen in het VK of keert terug naar uw land van herkomst. 

Let wel: als uw arbeidsovereenkomst afloopt en u naar Polen (of een andere lidstaat) verhuist, 

verliest u een deel van de dekking die de regels voor de coördinatie van de sociale zekerheid 

bieden. Daartegenover staat dat het terugtrekkingsakkoord ervoor zorgt dat de tijdvakken 

waarin u verzekerd was, niet verloren gaan. Als u voldoet aan de nationale wettelijke 

voorwaarden (u heeft bijvoorbeeld de pensioengerechtigde leeftijd bereikt), kunt u aanspraak 

maken op de uitkeringen voor deze tijdvakken.  

NB: als u een recht van duurzaam verblijf in het VK heeft verworven voordat u terugkeert naar 

Polen (of een andere lidstaat) en u komt vervolgens terug naar het VK voordat dat recht 

verloren is gegaan, blijft u de volledige socialezekerheidsbescherming genieten op grond van 

het terugtrekkingsakkoord. 

Ik ben een Franse burger, ik woon in Frankrijk en werk in het VK. Val ik 

na de overgangsperiode nog onder de regels voor de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels? 

Ja, zolang u zich in een situatie bevindt waardoor u een band heeft met het VK (zie ook de 

informatie over sociale zekerheid in het antwoord op de eerste vraag).  

Het VK blijft bevoegd voor uw socialezekerheidsdekking. Dit betekent onder meer: 

 u betaalt voor uw sociale zekerheid bijdragen aan het VK en heeft zonder enige 

beperking recht op Britse socialezekerheidsuitkeringen; 

 u heeft op kosten van het VK toegang tot gezondheidszorg in Frankrijk, waar u 

woont; 

 als u op vakantie gaat in de EU, kunt u gebruikmaken van uw Britse Europese 

ziekteverzekeringskaart, 

 als uw kinderen in Spanje wonen en u heeft recht op Britse gezinstoelagen, blijft u 

die ontvangen, zonder enige korting, alsof de kinderen bij u in het VK woonden (zie 

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

 als u aan het eind van de overgangsperiode als ouder volgens de Britse wetgeving 

recht heeft op gezinstoelagen, dan ontvangt u deze toelagen zelfs wanneer de kinderen 

in Frankrijk wonen; (zie voor meer informatie over de regelgeving: 

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

 als u werkloos wordt na de overgangsperiode, valt u onder de regels voor de 

coördinatie van de sociale zekerheid (zie voor meer informatie: 

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

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=863&langId=nl
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=863&langId=nl
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=862&langId=nl


 
 

41 

 als u met pensioen gaat na de overgangsperiode, heeft u recht op een Brits pensioen 

onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Britse wetgeving: 

o volstaat het aantal tijdvakken waarin u verzekerd was, niet om aanspraak te 

maken op een Brits pensioen, dan houdt het VK voor zover nodig rekening met de 

tijdvakken die u in andere lidstaten heeft volgemaakt; 

o u ontvangt het volle Britse pensioen, zelfs als u in Frankrijk woont; 

o Uw Britse pensioen wordt ook na de overgangsperiode geïndexeerd; 

o de verantwoordelijkheid voor het betalen van uw gezondheidszorg wordt 

vastgesteld op basis van de andere pensioenen die u ontvangt en uw woonplaats; 

Zie voor meer informatie: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=860&langId=en; 

 nabestaanden die recht hebben op Britse nabestaandenuitkeringen, kunnen deze 

uitkeringen aanvragen en zonder enige korting ontvangen, ook al wonen ze in Frankrijk. 

Ik ben een Bulgaarse burger, ik woon in Bulgarije en werk in Bulgarije 

en in het VK. Val ik na de overgangsperiode nog onder de regels voor 

de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels? 

Ja, zolang u zich in een situatie bevindt waardoor u een band heeft met het VK (zie ook de 

informatie over sociale zekerheid in het antwoord op de eerste vraag).  

U blijft onder de socialezekerheidswetgeving van óf het ene óf het andere land vallen, 

afhankelijk van het werk dat u doet en de plaats waar u verblijft (zie voor meer informatie: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=851&langId=nl). 

Ik ben een Italiaan en werk als Italiaans ambtenaar in het VK. Val ik na 

de overgangsperiode nog onder de regels voor de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels? 

Ja, zolang u zich in een situatie bevindt waardoor u een band heeft met het VK (zie ook de 

informatie over sociale zekerheid in het antwoord op de eerste vraag).  

Italië blijft bevoegd voor uw socialezekerheidsdekking, met alle gevolgen die daaruit 

voortvloeien (zie voor meer informatie: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=851&langId=nl). 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=860&langId=nl
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=851&langId=nl
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=851&langId=nl
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Ik ben een Tsjechische die in Tsjechië woont en werkt. Ik ben aan het 

eind van de overgangsperiode op vakantie in het VK. Word ik nog 

steeds gedekt door de Europese ziekteverzekeringskaart? 

Ja, gedurende uw hele vakantie. U kunt uw Europese ziekteverzekeringskaart in het VK 

gebruiken als u tijdens uw vakantie een beroep moet doen op zorg, maar ook als pas na de 

overgangsperiode blijkt dat u zorg nodig heeft. 

Ik ben een Brit die in het VK woont en werkt. Ik ben aan het eind van 

de overgangsperiode op vakantie in Italië. Word ik nog steeds gedekt 

door de Europese ziekteverzekeringskaart? 

Ja, gedurende uw hele vakantie, maar alleen in Italië. U kunt uw Europese 

ziekteverzekeringskaart in Italië gebruiken als u tijdens uw vakantie een beroep moet doen op 

zorg, maar ook als pas na de overgangsperiode blijkt dat u zorg nodig heeft. Als u echter 

doorreist naar een andere lidstaat, mag u uw Europese ziekteverzekeringskaart niet meer 

gebruiken.  

Ik ben een Maltese die in Malta woont en werkt. Ik wil na de 

overgangsperiode met vakantie in het VK. Kan ik mijn Europese 

ziekteverzekeringskaart gebruiken? 

Nee. Het terugtrekkingsakkoord voorziet niet in het gebruik van de Europese 

ziekteverzekeringskaart voor toekomstige vakanties in het VK.  

Ik ben een Italiaan en studeer drie jaar in het VK. Kan ik mijn Europese 

ziekteverzekeringskaart gebruiken als mijn studie doorloopt na de 

overgangsperiode? 

Ja, u kunt uw Europese ziekteverzekeringskaart gebruiken zolang uw verblijf in het VK niet 

onderbroken wordt. Tijdelijke bezoeken aan Italië worden niet beschouwd als een onderbreking 

van uw verblijf als student in het VK.  

Ik ben een Kroaat die in Kroatië woont en werkt. Ik ben tijdens de 

overgangsperiode begonnen met een specialistische medische 

behandeling. Mag ik na de overgangsperiode mijn behandeling 

voortzetten? 

Ja. Het terugtrekkingsakkoord garandeert dat wie tijdens de overgangsperiode met een 

geplande medische behandeling in het VK is begonnen, die behandeling mag voortzetten. 
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Ik ben een Brit en ik werk in Spanje. Binnenkort ga ik met pensioen. 

Hoe staat het met mijn Britse en Spaanse pensioenrechten na de 

overgangsperiode? 

Alles blijft zoals het nu is. U heeft recht op uw pensioen onder de nationale wettelijke 

voorwaarden, het bedrag wordt berekend volgens dezelfde regels en het kan, afhankelijk van 

de situatie, met indexering naar een andere EU-lidstaat worden overgemaakt als u zich daar 

zou willen vestigen. 

Ik ben met pensioen en ontvang nu een pensioen van zowel het VK als 

Slovenië, waar ik eerder werkzaam was. Wat gebeurt er na de 

overgangsperiode met mijn pensioen? 

Niets. U blijft uw pensioen van het VK en Slovenië zoals voorheen ontvangen. 

Ik heb in het verleden twaalf jaar in het VK gewerkt. Ik ben verhuisd en 

werk nu in Oostenrijk. Wat gebeurt er met de perioden van werk – en 

verzekering – in het VK en Oostenrijk als ik met pensioen ga 

(omstreeks 2035)? 

De perioden van werk worden in aanmerking genomen en als u met pensioen gaat, zult u een 

Brits pensioen ontvangen (het gedeelte overeenkomend met de 12 in het VK gewerkte jaren) en 

een Oostenrijks pensioen (het gedeelte overeenkomend met de in Oostenrijk gewerkte jaren), 

onder de voorwaarden die thans in de EU gelden. 

Ik heb altijd in het VK gewerkt, maar woon in Frankrijk sinds mijn 

pensioen. Ik maak me zorgen dat mijn Britse pensioen niet meer zal 

worden geïndexeerd na de overgangsperiode. 

Het terugtrekkingsakkoord stelt duidelijk dat alle socialezekerheidsuitkeringen, zoals 

ouderdomspensioenen, volgens de nationale regels geïndexeerd blijven worden. 

Mocht ik in de toekomst besluiten het VK te verlaten, kan ik dan mijn 

socialezekerheidsuitkeringen meenemen? 

Als u onder het terugtrekkingsakkoord valt, dan kunnen alle desbetreffende 

socialezekerheidsuitkeringen naar de EU-lidstaten (en vice versa naar het VK) worden 

"geëxporteerd", net zoals onder de huidige EU-wetgeving het geval is.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=849
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Ik heb altijd in België gewerkt, maar woon sinds mijn pensioen in het 

VK. Momenteel kan ik voor medische verzorging probleemloos in een 

lokaal ziekenhuis terecht. Verandert er iets? 

Nee, na de overgangsperiode komt daar geen verandering in. België zal uw kosten van 

medische verzorging in de toekomst blijven vergoeden. 

 



 
 

45 

10. Nuttige links 

Dit document bevat verwijzingen naar EU-wetgeving. Voor meer details en volledige (of 

"geconsolideerde") versies van de EU-wetgeving verwijzen we u naar de volgende websites: 

Terugtrekkingsakkoord 

https://ec.europa.eu/commission/files/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-

britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-

negotiators-level-14-november-2018_en 

EU-Verdragen 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=NL  

De huidige EU-regels over verblijfsformaliteiten voor EU-burgers en hun gezinsleden 

https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/index_nl.htm 

Richtlijn 2004/38/EG (richtlijn vrij verkeer) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02004L0038-20110616 

Verordening (EU) nr. 492/2011, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02011R0492-20180513  

De huidige EU-regels inzake vrij verkeer van beroepsbeoefenaren 

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/index_nl.htm  

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals_nl 

Richtlijn 2005/36/EG (richtlijn beroepskwalificaties) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20171201 

De huidige EU-regels inzake coördinatie van socialezekerheidsstelsels 

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_nl.htm 

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/index_nl.htm 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=849 

Verordening (EG) nr. 883/2004 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02004R0883-20170411  

Verordening (EG) nr. 987/2009 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02009R0987-20180101 

https://ec.europa.eu/commission/files/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en
https://ec.europa.eu/commission/files/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en
https://ec.europa.eu/commission/files/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02004L0038-20110616
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02011R0492-20180513
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/index_nl.htm
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals_nl
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20171201
https://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_nl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=849
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02004R0883-20170411
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02009R0987-20180101

