
Vragen en antwoorden over de gevolgen van Brexit voor de  

verblijfsrechten van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk  

 

Ministerie van Buitenlandse Zaken, 29 juni 2017  

 

Het Verenigd Koninkrijk bestaat uit Engeland, Schotland, Wales en Noord-

Ierland.  

 

1. Wat betekent de Brexit voor Nederlanders die in het Verenigd 

Koninkrijk wonen?  

De Brexit heeft op korte termijn geen gevolgen voor de verblijfsstatus van 

Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk (VK) of van Britten in Nederland. 

Het VK blijft voorlopig nog lid van de Europese Unie (EU). Pas 2 jaar na de 

start van de officiële procedure om uit de EU te treden, kan het land 

vertrekken uit de EU. Deze procedure is gestart op 29 maart 2017. Vertrek 

uit de EU kan ook eerder, wanneer de EU en het VK het daarover eens zijn. 

Of later, wanneer de EU en het VK het eens zijn over uitstel van het vertrek.  

Of er op lange termijn iets verandert aan de verblijfsstatus, is nu nog niet 

bekend. Dit hangt af van de onderhandelingen tussen de 27 EU-landen en 

het VK over de Brexit. De uitkomst kan betekenen dat de wetten en regels 

die nu gelden gaan veranderen. En dit kan gevolgen hebben voor de 

verblijfsstatus van burgers uit het VK in de EU en voor EU-burgers in het VK.  

De rechten van Nederlanders in het VK en van Britten in de EU-landen zijn 

belangrijk voor alle partijen: Nederland, de 27 EU-landen en het VK. 

Nederland wil dat de rechten van deze burgers zo snel mogelijk in de 

onderhandelingen tussen de EU-landen en het VK worden geregeld.  

Dit is ook de wens van de Europese Commissie en van het VK. Het standpunt 

van de EU over de rechten van EU-burgers in het VK (pdf, Engelstalig) leest u op de 

website van de Europese Commissie. Het Nederlandse kabinet is van mening 

dat verblijfsrechten en sociale zekerheidsrechten geen onderdeel mogen 

worden van een uitruil bij onderhandelingen.  

Meer informatie over verblijfsrechten van EU-burgers in het VK vindt u in het 

advies van de Home Office (Engelstalig).  

Nederlandse burgers die wonen in het Verenigd Koninkrijk kunnen voor 

informatie en advies terecht bij de Nederlandse Ambassade in Londen. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/essential-principles-citizens-rights_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/essential-principles-citizens-rights_en_0.pdf
https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know


Zij kunnen ook mailen met het 24/7 Contact Center van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken:  

DCV-247CC-NL@minbuza.nl (Nederlands)  

DCV-247CC-EN@minbuza.nl (Engels)  

Het telefoonnummer van het 24/7 Contact Center is +31 247 247 247. 

 

2. Ik ben Nederlander en woon in het Verenigd Koninkrijk. Wat 

betekent de Brexit voor mij?  

 

De Brexit heeft op korte termijn geen gevolgen voor de verblijfsstatus van 

Nederlanders in het VK. Het VK blijft voorlopig nog lid van de EU. Pas 2 jaar 

na de start van de officiële procedure om uit de EU te treden, kan het land 

vertrekken uit de EU. Deze procedure is gestart op 29 maart 2017. Vertrek 

uit de EU kan ook eerder, wanneer de EU en het VK het daarover eens zijn. 

Of later, wanneer de EU en het VK het eens zijn over uitstel van het vertrek.  

Of er op lange termijn iets verandert aan de verblijfsrechten, hangt af van 

de onderhandelingen tussen de EU en het VK over de Brexit. Dit kan 

betekenen dat de wetten en regels die nu gelden gaan veranderen. En dit 

kan gevolgen hebben voor de verblijfsstatus van burgers uit de EU in het VK.  

De rechten van Nederlanders in het VK en van Britten in de EU-landen zijn 

belangrijk voor alle partijen: Nederland, de 27 EU-landen en het VK. 

Nederland wil dat de rechten van deze burgers zo snel mogelijk in de 

onderhandelingen tussen de EU-landen en het VK worden geregeld.  

Dit is ook de wens van de Europese Commissie en van het VK. Het 

standpunt van de EU over de rechten van EU-burgers in het VK (pdf, 

Engelstalig) leest u op de website van de Europese Commissie. Het 

Nederlandse kabinet is van mening dat verblijfsrechten en sociale 

zekerheidsrechten geen onderdeel mogen worden van een uitruil bij 

onderhandelingen.  

 

3. Wat is het effect van Brexit op Nederlanders met een dubbele 

nationaliteit?  

Nederlanders met een dubbele nationaliteit zullen door de Nederlandse 

regering tijdens de Brexit en daarna niet anders behandeld worden. Het zijn 

immers Nederlanders. Wel moeten in het VK verblijvende Nederlanders met 

mailto:DCV-247CC-NL@minbuza.nl
mailto:DCV-247CC-EN@minbuza.nl
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/essential-principles-citizens-rights_en_0.pdf


een dubbele nationaliteit na de uittreding van het VK uit de EU hun 

Nederlanderschap tijdig bevestigen om dit niet te verliezen. 

De rechten van Nederlanders in het VK en van Britten in de EU-landen zijn 

belangrijk voor alle partijen: Nederland, de 27 EU-landen en het VK. 

Nederland wil dat de rechten van deze burgers zo snel mogelijk in de 

onderhandelingen tussen de EU-landen en het VK worden geregeld.  

Dit is ook de wens van de Europese Commissie en van het VK. Het 

standpunt van de EU over de rechten van EU-burgers in het VK (pdf, 

Engelstalig) leest u op de website van de Europese Commissie. Het 

Nederlandse kabinet is van mening dat verblijfsrechten en sociale 

zekerheidsrechten geen onderdeel mogen worden van een uitruil bij 

onderhandelingen.  

Meer informatie over verblijfsrechten van EU-burgers in het VK vindt u in het 

advies van de Home Office (Engelstalig).  

Nederlandse burgers die wonen in het Verenigd Koninkrijk kunnen voor 

informatie en advies terecht bij de Nederlandse Ambassade in Londen. 

Zij kunnen ook mailen met het 24/7 Contact Center van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken: 

DCV-247CC-NL@minbuza.nl (Nederlands)  

DCV-247CC-EN@minbuza.nl (Engels) 

Het telefoonnummer van het 24/7 Contact Center is +31 247 247 247.  

 

4. Kan ik als Brit de Nederlandse nationaliteit aanvragen?  

Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) leest u op 

welke manieren u de Nederlandse nationaliteit kunt aanvragen. 

 

5. Kan ik als Nederlands staatsburger een Britse verblijfsvergunning 

aanvragen? 

Dit is mogelijk, maar u heeft als Nederlands staatsburger geen 

verblijfsvergunning nodig voor het VK zolang het VK lid is van de EU. De 

Britse overheid adviseert EU-burgers op dit moment om geen 

verblijfsvergunning aan te vragen maar zich aan te melden voor een email 

service over toekomstige ontwikkelingen.  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/essential-principles-citizens-rights_en_0.pdf
https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know
mailto:DCV-247CC-NL@minbuza.nl
mailto:DCV-247CC-EN@minbuza.nl
https://ind.nl/nederlander-worden
https://ind.nl/nederlander-worden
https://gov.smartwebportal.co.uk/homeoffice/public/webform.asp?id=67&id2=627DF7
https://gov.smartwebportal.co.uk/homeoffice/public/webform.asp?id=67&id2=627DF7


Meer informatie over verblijfsvergunningen voor het VK vindt u op de 

website van de Britse overheid. 

Het VK blijft voorlopig nog lid van de EU. Pas 2 jaar na de start van de 

officiële procedure om uit de EU te treden, kan het land vertrekken uit de 

EU. Deze procedure is gestart op 29 maart 2017. Vertrek uit de EU kan ook 

eerder, wanneer de EU en het VK het daarover eens zijn. Of later, wanneer 

de EU en het VK het eens zijn over uitstel van het vertrek.  

Meer informatie over verblijfsvergunningen voor het VK vindt u op de 

website van de Britse overheid.  

Paspoort houden tijdens behandeling aanvraag Britse 

verblijfsvergunning  

Vraagt u een Britse verblijfsvergunning aan? Dan is het in de meeste 

gevallen niet mogelijk om uw Nederlandse paspoort te houden tijdens de 

behandeling van uw aanvraag.  

Houd er rekening mee dat het aanvragen van een verblijfsvergunning voor 

het VK enkele maanden kan duren. Mocht u in die tijd om dringende redenen 

op reis moeten, dan raden wij u aan om voor het aanvragen van een 

verblijfsvergunning eerst een Nederlandse identiteitskaart aan te vragen. U 

kunt dan uw identiteitskaart gebruiken om de verblijfsvergunning aan te 

vragen, zodat u over uw paspoort kunt beschikken wanneer u op reis moet 

gaan. 

 

6. Kan ik als Nederlander na de Brexit in het VK blijven wonen en 

werken?  

De Brexit heeft op korte termijn geen gevolgen voor de verblijfsstatus van 

Nederlanders in het VK. Het VK blijft voorlopig nog lid van de EU. Pas 2 jaar 

na de start van de officiële procedure om uit de EU te treden, kan het land 

vertrekken uit de EU. Deze procedure is gestart op 29 maart 2017. Vertrek 

uit de EU kan ook eerder, wanneer de EU en het VK het daarover eens zijn. 

Of later, wanneer de EU en het VK het eens zijn over uitstel van het vertrek.  

Of er op lange termijn iets verandert aan de verblijfsstatus, is nu nog niet 

bekend. Dit hangt af van de onderhandelingen tussen de 27 EU-landen en 

het VK over de Brexit. De uitkomst kan betekenen dat de wetten en regels 

die nu gelden gaan veranderen. En dit kan gevolgen hebben voor de 

verblijfsstatus van burgers uit het VK in de EU en EU-burgers in het VK.  

https://www.gov.uk/eea-registration-certificate
https://www.gov.uk/eea-registration-certificate
https://www.gov.uk/government/collections/european-passport-return-service
https://www.gov.uk/government/collections/european-passport-return-service


De rechten van Nederlanders in het VK en van Britten in de EU-landen zijn 

belangrijk voor alle partijen: Nederland, de 27 EU-landen en het VK. 

Nederland wil dat de rechten van deze burgers zo snel mogelijk in de 

onderhandelingen tussen de EU-landen en het VK worden geregeld.  

Dit is ook de wens van de Europese Commissie en van het VK. Het 

standpunt van de EU over de rechten van EU-burgers in het VK (pdf, 

Engelstalig) leest u op de website van de Europese Commissie. Het 

Nederlandse kabinet is van mening dat verblijfsrechten en sociale 

zekerheidsrechten geen onderdeel mogen worden van een uitruil bij 

onderhandelingen.  

Meer informatie over verblijfsrechten van EU-burgers in het VK vindt u in het  

advies van de Home Office (Engelstalig).  

Nederlandse burgers die wonen in het Verenigd Koninkrijk kunnen voor 

informatie en advies terecht bij de Nederlandse Ambassade in Londen. 

Zij kunnen ook mailen met het 24/7 Contact Center van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken:  

DCV-247CC-NL@minbuza.nl (Nederlands)  

DCV-247CC-EN@minbuza.nl (Engels) 

Het telefoonnummer van het 24/7 Contact Center is +31 247 247 247.  

 

7. Kan ik de Britse nationaliteit aanvragen zonder mijn Nederlandse 

nationaliteit te verliezen?  

U verliest de Nederlandse nationaliteit als u als meerderjarige vrijwillig de 

Britse nationaliteit aanneemt. Hierop zijn 3 uitzonderingen. In één van de 

volgende gevallen kunt u de Britse nationaliteit aannemen zonder uw 

Nederlanderschap te verliezen:  

1. U bent geboren in het Verenigd Koninkrijk. En u heeft daar uw 

hoofdverblijf als u de Britse nationaliteit krijgt.  

2. U heeft, voordat u meerderjarig werd, onafgebroken 5 jaar uw 

hoofdverblijf gehad in het Verenigd Koninkrijk.  

3. U neemt de Britse nationaliteit aan van uw echtgenoot of echtgenote 

of geregistreerde partner.  

Een minderjarige die Brit wordt, verliest de Nederlandse nationaliteit niet 

zolang een van de ouders Nederlander is.  

Lees meer over verlies van de Nederlandse nationaliteit. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/essential-principles-citizens-rights_en_0.pdf
https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know
https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/verenigd-koninkrijk
mailto:DCV-247CC-NL@minbuza.nl
mailto:DCV-247CC-EN@minbuza.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/inhoud/nederlandse-nationaliteit-verliezen


Paspoort houden tijdens behandeling aanvraag Britse nationaliteit 

Vraagt u de Britse nationaliteit aan? Dan is het in bepaalde gevallen mogelijk 

om uw Nederlandse paspoort te houden tijdens de behandeling van uw 

aanvraag.   

 

8. Ik woon als Nederlander in het VK en krijg een uitkering of 

pensioen uit Nederland. Wat betekent de Brexit voor mij?  

Alle EU-regels voor buitenlandse uitkeringen en pensioenen blijven gelden 

zolang het VK nog lid is van de EU. Het VK blijft de komende tijd nog in de 

EU. Pas 2 jaar na de start van de officiële procedure om uit de EU te treden, 

kan het land vertrekken uit de EU. Deze procedure is gestart op 29 maart 

2017. Vertrek uit de EU kan ook eerder, wanneer de EU en het VK het 

daarover eens zijn. Of later, wanneer de EU en het VK het eens zijn over 

uitstel van het vertrek.  

Voor informatie over uw uitkering of pensioen kunt u terecht bij uw 

Nederlandse uitkeringsorganisatie.  

 

9.  Ik woon als Brit in Nederland en krijg een uitkering of pensioen 

uit Nederland. Wat betekent de Brexit voor mij? 

Britten in Nederland behouden hun recht op Nederlandse uitkeringen en 

pensioenen zolang het VK nog lid is van de EU. Alle EU-regels hiervoor 

blijven voorlopig gelden. Dit geldt ook voor de zorg waarop Britten in 

Nederland recht hebben.    

Het VK blijft de komende tijd nog in de EU. Pas 2 jaar na de start van de 

officiële procedure om uit de EU te treden, kan het land vertrekken uit de 

EU. Deze procedure is gestart op 29 maart 2017. Vertrek uit de EU kan ook 

eerder, wanneer de EU en het VK het daarover eens zijn. Of later, wanneer 

de EU en het VK het eens zijn over uitstel van het vertrek. 

Of er op lange termijn iets verandert aan sociale zekerheidsrechten, is nu 

nog niet bekend. Dit hangt af van de onderhandelingen tussen de 27 EU-

landen en het VK over de Brexit. De uitkomst kan betekenen dat de wetten 

en regels die nu gelden gaan veranderen.  

Britten in Nederland kunnen voor informatie over de huidige regels omtrent 

voor uitkering, pensioen of zorg terecht bij de Nederlandse 

uitkeringsinstanties. Dit zijn de Sociale Verzekeringsbank, het 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en CAK.   

https://www.gov.uk/government/collections/european-passport-return-service
https://www.gov.uk/government/collections/european-passport-return-service
https://www.svb.nl/int/en/
https://www.uwv.nl/particulieren/
https://www.hetcak.nl/


 

10. Kan ik in het VK verblijven of reizen met een Nederlandse 

identiteitskaart? Heb ik een visum nodig om naar het VK te reizen?  

Met een Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands paspoort kunt u 

gewoon reizen en verblijven in het VK. U heeft op dit moment als 

Nederlander geen visum nodig om het VK te bezoeken. Het is nog niet 

bekend of dat na de Brexit nog steeds zo is. Dat hangt af van de 

onderhandelingen tussen de EU en het VK over het vertrek uit de EU.  

Voor meer informatie kunt u mailen naar het 24/7 Contact Center van het 

ministerie van Buitenlandse Zaken:  

DCV-247CC-NL@minbuza.nl (Nederlands)  

DCV-247CC-EN@minbuza.nl (Engels) 

Het telefoonnummer van het 24/7 Contact Center is +31 247 247 247.  

 

11. Heb ik als Nederlander een Britse verblijfsvergunning nodig om 

in het VK te wonen en werken?  

U heeft als Nederlander geen verblijfsvergunning nodig voor het VK. Dit blijft 

zo zolang het VK lid is van de EU. Het VK blijft voorlopig nog lid van de EU. 

Pas 2 jaar na de start van de officiële procedure om uit de EU te treden, kan 

het land vertrekken uit de EU. Deze procedure is gestart op 29 maart 2017. 

Vertrek uit de EU kan ook eerder, wanneer de EU en het VK het daarover 

eens zijn. Of later, wanneer de EU en het VK het eens zijn over uitstel van 

het vertrek.  

Of er op lange termijn iets verandert aan de verblijfsstatus, is nu nog niet 

bekend. Dit hangt af van de onderhandelingen tussen de 27 EU-landen en 

het VK over de Brexit. De uitkomst kan betekenen dat de wetten en regels 

die nu gelden gaan veranderen. En dit kan gevolgen hebben voor de 

verblijfsstatus van burgers uit het VK in de EU en voor EU-burgers in het VK. 

De Britse overheid adviseert EU-burgers op dit moment om geen 

verblijfsvergunning aan te vragen maar zich aan te melden voor een email 

service over toekomstige ontwikkelingen. Op de website van de Britse 

overheid vindt u meer informatie over verblijfsvergunningen voor het VK. 

De rechten van Nederlanders in het VK en van Britten in de EU-landen zijn 

belangrijk voor alle partijen: Nederland, de 27 EU-landen en het VK. 

Nederland wil dat de rechten van deze burgers zo snel mogelijk in de 

onderhandelingen tussen de EU-landen en het VK worden geregeld. 

mailto:DCV-247CC-NL@minbuza.nl
mailto:DCV-247CC-EN@minbuza.nl
https://gov.smartwebportal.co.uk/homeoffice/public/webform.asp?id=67&id2=627DF7
https://gov.smartwebportal.co.uk/homeoffice/public/webform.asp?id=67&id2=627DF7
https://www.gov.uk/eea-registration-certificate


Dit is ook de wens van de Europese Commissie en van het VK. Het 

standpunt van de EU over de rechten van EU-burgers in het VK (pdf, 

Engelstalig) leest u op de website van de Europese Commissie. Het 

Nederlandse kabinet is van mening dat verblijfsrechten en sociale 

zekerheidsrechten geen onderdeel mogen worden van een uitruil bij 

onderhandelingen.  

Meer informatie over verblijfsrechten van EU-burgers in het VK vindt u in het 

advies van de Home Office (Engelstalig). Nederlandse burgers die wonen in 

het Verenigd Koninkrijk kunnen voor informatie en advies terecht bij de 

Nederlandse Ambassade in Londen. 

Zij kunnen ook mailen met het 24/7 Contact Center van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken:  

DCV-247CC-NL@minbuza.nl (Nederlands)  

DCV-247CC-EN@minbuza.nl (Engels) 

Het telefoonnummer van het 24/7 Contact Center is +31 247 247 247. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/essential-principles-citizens-rights_en_0.pdf
https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/verenigd-koninkrijk
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mailto:DCV-247CC-EN@minbuza.nl

