Voorbereiden op

Brexit

Wat is de EU-Vestigingsregeling?
U en uw familie kunnen
een aanvraag doen voor
de EU-Vestigingsregeling
om na 31 december
2020 in het VK te
kunnen blijven wonen.

Wie komt in
aanmerking?

IJsland
Portugal
Kroatië
Ierland
Roemenië
Republiek Cyprus
Italië
Slowakije
Tsjechische
Republiek

De EU-Vestigingsregeling stelt u en uw familieleden in staat om in het
VK te blijven wonen, werken en studeren. Dit betekent dat u:
In het VK kunt werken
Gebruik kunt maken van de NHS
Zich in kunt schrijven voor een opleiding of door kunt gaan
met uw studie
Een beroep kunt doen op openbare fondsen zoals uitkeringen en
pensioenen, als u daar recht op hebt
Naar en van het VK kunt reizen

Frankrijk
Malta
Duitsland
Nederland
Oostenrijk
Griekenland
Noorwegen
België
Hongarije
Polen
Zwitserland

Letland
Slovenië
Denemarken
Liechtenstein
Spanje
Estland
Litouwen
Zweden
Finland
Luxemburg
Bulgarije

Wat met gezinsleden van EU burgers die in aanmerking
komen?
Als u een verblijfsstatus (‘settled’) of een voorlopige verblijfsstatus (‘pre-settled’) krijgt, dan kunnen naaste
familieleden zich vóór 31 december 2020 bij u voegen in het VK en moeten zij een aanvraag doen voor de EUVestigingsregeling als uw gezinslid. Na 31 december 2020 kunt naaste familieleden naar het VK brengen als zij
voldoen aan de volgende voorwaarden:
Uw relatie met hen begon vóór 31 december 2020
Op het moment dat ze een aanvraag doen om bij u te verblijven, hebt u een relatie met hen

Wat is het verschil tussen
een verblijfsstatus en een
voorlopige verblijfsstatus?
Verblijfsstatus (‘settled’): U komt in aanmerking voor een
verblijfsstatus als u als meer dan 5 jaar aaneengesloten in het
VK gevestigd bent. Er staat geen tijdslimiet over hoe lang u
in het VK kunt blijven met een verblijfsstatus.
Voorlopige verblijfsstatus (‘pre-settled’): U komt in
aanmerking voor een voorlopige verblijfsstatus als u als
minder dan 5 jaar aaneengesloten in het VK gevestigd was.
Met een voorlopige verblijfsstatus kunt u 5 jaar in het VK
blijven.
Als u een voorlopige verblijfsstatus hebt, kunt u een
aanvraag doen voor een verblijfsstatus zodra u langer dan 5
jaar aaneengesloten in het VK woont.

Wanneer kan ik een aanvraag
doen?

Uw status bekijken en
bewijzen
Als uw aanvraag succesvol is, krijgt u een verblijfsstatus of
een voorlopige verblijfsstatus. De Home Office (het Britse
Ministerie van Binnenlandse Zaken) stuurt u via e-mail een
link door die u kunt gebruiken om uw status te bekijken.
Stuur een e-mail naar brexit@mitie.com om ons te
informeren dat er u een verblijfsstatus of een voorlopige
hebt toegekend gekregen.
U krijgt alleen een fysiek document als aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
U komt van buiten de EU, EER of Zwitserland
U hebt nog geen biometrische verblijfskaart

U kunt gratis een aanvraagprocedure starten vanaf 30
maart 2019, en daarna kunt u nog een aanvraag doen tot
30 juni 2020. Uw rechten blijven tot die tijd van kracht, op
voorwaarde dat u op 31 december 2020 een inwoner van
het VK bent.

Als u tijd buiten het VK
door wilt brengen

Hoe doe ik een aanvraag?

Als u een verblijfsstatus hebt, dan kunt u maximaal 5 jaar
buiten het VK verblijven zonder uw status te verliezen. Dit is
nog onderhevig aan goedkeuring door het Britse parlement.

Om een aanvraag in te dienen voor een verblijfsstatus
of een voorlopige verblijfsstatus moet u een kort online
aanvraagformulier invullen. U kunt dit doen op een
computer, tablet of mobiele telefoon

Als u een voorlopige verblijfsstatus hebt, dan kunt u
maximaal 2 jaar buiten het VK verblijven zonder uw status
te verliezen. U dient continu in het VK gevestigd te zijn als u
in aanmerking wilt komen voor een verblijfsstatus.

De aanvraag
Verifieer uw identiteit en nationaliteit door
het uw paspoort, nationale identiteitskaart of
biometrische verblijfskaart (als u een niet-EU
ingezetene bent) te scannen. U dient ook een
foto van uzelf te uploaden. Als alternatief kunt
u de relevante documentatie ook opsturen per
post.
Bevestig uw woonadres. Voer, indien van
toepassing, uw National Insurance-in. In
sommige gevallen kan het nodig zijn om ook
andere documentatie te verschaffen. U kunt
deze uploaden bij uw aanvraag.
Vul de criminaliteitscontrole in door eventuele
strafrechtelijke veroordelingen te vermelden.
Alleen ernstige of veelvuldige veroordelingen
hebben invloed op uw aanvraag.

Waar kan ik meer advies
krijgen?
Scan de QR-code met de
camera van uw telefoon of ga
naar:
gov.uk/settled-status-eucitizens- families
Als alternatief kunt u vragen e-mailen aan:
brexit@mitie.com

