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Brexit

Verblijfstitels

Projectleider Betty Sieperda



Britten in Nederland
https://www.youtube.com/watch?v=QDCqBTs6TYM&list=PL-
2UTU7j8xHmbQ1SWW8FjnAdyG5qGHjSU

https://www.youtube.com/watch?v=QDCqBTs6TYM&list=PL-2UTU7j8xHmbQ1SWW8FjnAdyG5qGHjSU


Waar gaat het om?

• Ca. 45.000 Britten in 
Nederland zijn na de Brexit 
geen EU burger meer. 

• Geen of een foutieve 
verblijfstitel leidt tot 
problemen.
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Grondslag verblijf burgers uit het VK

• Merendeel EU recht;

• Soms nationaal recht zoals 
familie en gezinsherening;

• Verblijf onbepaalde tijd;

• Sommigen verblijven hier al 
voor 1973 (lidmaatschap VK bij 
EU).
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Wat verandert er met de Brexit volgens de deal?

VK burgers zijn geen EU burgers 
meer.

• Transitieperiode tot 31-12-20;

• Behouden huidige rechten;

• Einde overgangsperiode 
verblijfsvergunning nodig;

• IND nodigt alle VK burgers in 
batches uit om aanvraag in te 
dienen;

• Toetsing vergelijkbaar met EU 
toetsing;

• Geen nieuwe titels in BRP.
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Geen deal?

Nationale overgangsregeling tot 1 juli 2020

• Alle VK burgers die staan ingeschreven in de BRP hebben, 
gedurende de overgangsperiode, rechtmatig verblijf op grond van 
discretionaire bevoegdheid Staatssecretaris van Justitie.

• Ze behouden de titel waarmee ze op 29 maart 2019 in het BRP 
staan.

• Bewijs van rechtmatig verblijf is paspoort + een brief van de IND.
• IND zal Britse burgers uitnodigen om een aanvraag in te dienen 

voor een definitieve regeling.
Definitieve regeling = nationale verblijfsvergunning mits:
›Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.
› Tijdelijke verblijfsvergunning om de periode van vijf jaar vol te 

maken.
› Toetsing vergelijkbaar met toetsing aan EU recht.

• Na afloop overgangsperiode nieuwe titel.
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Hoe ziet het proces eruit?

https://vimeo.com/306364064/c92dea9c78 
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https://vimeo.com/306364064/c92dea9c78


Titel no deal
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• Titels BRP blijven gedurende 
hele periode betrouwbaar voor 
afnemers.

• De rechtsgrondslag van de titels 
bij een no deal verandert op 29 
maart 2019, maar de 
daadwerkelijke titel wijzigt pas 
op 1 juli 2020. 

• De huidige titel is bij veel Britten 
EU ongetoetst. 
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Verblijf
stitel

Overzicht gebruikte titels in omschrijving

25 Vw 2000 art. 8, onder b, vergunning regulier onbepaalde tijd, 
arbeid vrij

28 Vw 2000 art. 8, onder e, gemeenschapsonderdaan econ. Actief, 
arbeid vrij

29 Vw 2000 art. 8, onder e, gemeenschapsonderdaan econ. Niet-actief, 
arbeid vrij

30 VW 2000 art. 8, onder e, toetsing aan het gemeenschapsrecht, 
arbeid vrij

40 Vw 2000 art. 8, onder e, gemeenschapsonderdaan duurzaam 
verblijf, arbeid vrij

41 Rechtmatig verblijf vw 2000 art. 8, onder e, is beëindigd

98 Geen verblijfstitel (meer)
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Klant Nu Overgangs
periode

DEAL No DEAL

langer dan 
vijf jaar in 
Nl

28 28 40 25

29 29 40 25

30 30 40 25

40 40 40 25

41 41 98 98

98 98 98 98
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Klant Nu Overgangs
periode

DEAL NO DEAL

Korter dan 
vijf jaar in 
Nl

28 28 28 of 29 46

29 29 28 of 29 46

30 30 28 of 29 46

41 41 98 98

98 98 98 98



Casus

Sue heeft de Britse 
nationaliteit en woont 
in Rotterdam.

Ze staat ingeschreven 
in de BRP.

Verblijfstitels
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Conclusie

In het geval van een deal:

• Blijven de verblijfstitels 
hetzelfde.

• Moeten alle Britten op 1 januari 
2021 in het bezit zijn van een 
verblijfsvergunning.

In het geval van no deal:

• Blijven de verblijfstitels 
hetzelfde tot 1 juli 2020 
(nationale overgangstermijn).

• Moeten alle Britten op 1 juli 
2020 in het bezit zijn van een 
verblijfsvergunning.

• Wordt de verblijfstitel na 1 juli 
2020 omgezet in het BRP. 

Zorg dat uw organisatie hierop is 
voorbereid!
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Vragen?
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Contact
Brexit@ind.minvenj.nl

Bezoeken onze Brexitpagina op IND.nl/Brexit – meld 
je aan voor de nieuwsbrief
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