
Bent u staatsburger van de 
eu, de eer of  zw i tserland of  

bent u fami l iel id van 

Zo j a, dan moet u ongeacht 
uw  huidige status een 

aanvraag indienen op basis 
van de EU Vestigingsregel ing.

J

A

       www.goldsm it hcham bers.com

       im m public@goldsm it hcham bers.com

       Tel: 020 7353 6802 

       @Goldsm it hIm m _PL

http://www.goldsmithchambers.com
https://twitter.com/GoldsmithIMM_PL
http://www.goldsmithchambers.com


Wie moet w at doen (en 
w anneer)?

Sinds 31 januari 2020 maakt het 
verenigd koninkrijk geen deel meer 
uit van de europese unie.

Er zijn echter veel EU-burgers die 
(samen met hun familieleden) in het 
verenigd koninkrijk blijven wonen en 
werken.
Deze EU-burgers en hun 
fam il ieleden m oet en hun nieuwe 
st at us aanvragen indien ze in het  
Verenigd Koninkr i jk  w il len bli jven 
wonen.  
All aanvragen worden gedaan in het 
kader van de Appendix EU, ook wel 
bekend als de EU Vestigingsregeling 
(EU Settlement Scheme).  
De Regeling heeft als doel de basis te 
creëren op grond waarvan eu-burgers 
en hun familieleden, alsook (onder 
bepaalde omstandigheden) de 
familieleden van in aanmerking 
komende Britse staatsburgers, een 
permanente of tijdelijke 
verblijfsvergunning wordt verleend 
indien zij een aanvraag doen in het 
kader daarvan. 

De EU Vest igingsregeling loopt  al 
enige t i jd en bli j f t  t ot  30 juni 2021 
van k racht . 

EU-burgers m oet en uit er l i jk  op 31 
decem ber  2020 in het  Verenigd 
Koninkr i jk  gevest igd zijn om  een 
aanvraag t e kunnen indienen 
binnen het  grondgebied van het  
Verenigd Koninkr i jk  .

Indien er familieleden zijn van de 
EU-burger die zich tegen 31 december 
2020 nog niet in het Verenigd 
Koninkrijk hebben gevestigd, dan 
kunnen zij alsnog een aanvraag 
indienen indien er op of voorafgaand 
aan deze datum sprake was van een 
reeds bestaande familieband.

Een aanvraag voor deze regeling is 
verplicht, zelfs voor EU-burgers met 
een permanente verblijfsvergunning 
(Permanent Residence Card), een 
tijdelijke verblijfsvergunning 
(Residence Card) or een afgeleide 
verblijfsvergunning (Derivative 
Residence Card).

Kortom, de regeling is van toepassing 
op all EU-burgers en hun familieleden 
die in het Verenigd Koninkrijk willen 
blijven wonen, werken of studeren.



Wie k an er nog meer 
een aanvraag doen? 

U hoef t  géén aanvraag in t e 
dienen indien:
- U de nationaliteit heeft van een 

land buiten de EER en u voor 
onbepaalde duur recht op toegang 
tot het grondgebied van het 
verenigd koninkrijk heeft.

- u een permanente 
verblijfsvergunning heeft.

- U de britse or ierse nationaliteit 
(waaronder dubbele nationaliteit) 
heeft (tenzij u niet-eer 
familieleden heeft die een 
aanvraag moeten indienen op 
grond van deze regeling)

Wie kan er  nog m eer  een aanvraag 
doen: enkele voorbeelden:

- de echtgenoot/echtgenote of een 
familielid van een EU-burger

- de persoon die instaat voor de 
verzorging (primary carer) van een 
EU-burger 

- de duurzame partner van een 
EU-burger (als u voor het eerst een 
aanvraag indient als duurzame 
partner van een EU-burger, dan moet 
mogelijk uw eerste aanvraag indienen 
op grond van de oude Regeling)

- een afhankelijk familielid van een 
EU-burger

- bepaalde personen uit Noord-Ierland 
en hun niet-eer familieleden (vanaf 24 
augustus 2020)

Goed nieuws: u kunt 
kosteloos een 

EUSS-aanvraag indienen!



Hoe dien ik  een aanvraag in?

Hoe dien ik een aanvraag in?

U kunt ofwel een aanvraag indienen via de 
?EU Exit : ID Docum ent  Check? app ofwel een 
papieren aanvraag indienen per post. Dit 
hangt af van uw relatie tot de betreffende 
EU-burger en het type aanvraag die u moet 
indienen.

Ofwel:

- Tijdeli jke verbli j fsst at us (Pre-settled Status): een verblijfsvergunning voor 
een periode van vijf jaar, waarna u vaste verblijfsstatus kunt aanvragen;

- Vast e verbli j fsst at us (Settled Status): een permanente 
verblijfsvergunning. Na een jaar kunt u brits staatsburgerschap aanvragen.

Wat voor verbl i j fsvergunning 
w ordt er verleend?

Wat voor rechten heb ik  op grond 
van de tw ee typen verbl i j fsstatus?

Met  zowel t i jdeli jke als vast e verbli j fsst at us kunt / heef t  u:
- werken in het Verenigd Koninkrijk
- kosteloos gebruik maken van de diensten van de NHS, 

zoals u dit nu doet
- zich inschrijven voor een opleiding of uw studie 

voortzetten
- toegang tot publieke middelen, zoals een uitkering of 

pensioen, als u daarvoor in aanmerking komt 
- het Verenigd Koninkrijk in- en uitreizen



De EU Vestigingsregel ing is een complex e regel ing...

Dit document is opgesteld door het Team Immigratie van Goldsmith Chambers: 
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