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     Disclaimer  

     Een informatiebericht is een mededeling aan de medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De   

     informatieberichten zijn slechts tijdelijk van aard, en daarom is de geldigheidsduur beperkt. De informatieberichten helpen  

     medewerkers van de IND om tijdig en op uniforme wijze in te spelen op actuele ontwikkelingen. In informatieberichten kan  
     bijvoorbeeld aangegeven worden of er nieuw beleid komt, bijvoorbeeld n.a.v. een brief aan de Tweede Kamer, of dat een   

     belangwekkende uitspraak is gedaan die nog bestudeerd wordt. Ook kan in informatieberichten aangegeven worden hoe moet  

     worden gehandeld in afwachting van een werkinstructie of aanpassing van de beleidsregels die in de Vreemdelingencirculaire of  

     Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap zijn opgenomen. Er kunnen overigens goede redenen bestaan om in een  
     individueel geval maatwerk te leveren en van een informatiebericht af te wijken. 

 
 
1. Aanleiding 

(Familieleden van) VK-onderdanen die vóór 1 januari 2021 in Nederland woonachtig 

waren konden tot en met 30 september 2021 tijdig een Brexit verblijfsaanvraag 

indienen. Brexit verblijfsaanvragen die in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 

30 september 2022 zijn ingediend zijn weliswaar te laat maar zijn/worden door de 

IND inhoudelijk in behandeling genomen ongeacht de reden van de late indiening. 

 

Voor Brexit verblijfsaanvragen die op of na 1 oktober 2022 worden ingediend geldt, 

conform het bepaalde in hoofdstuk B13 van de Vreemdelingencirculaire, dat ze 

alleen nog inhoudelijk in behandeling worden genomen als is aangetoond dat sprake 

is van een verschoonbare reden voor de late indiening. 

 

2. Inhoud/Toelichting 

In dit informatiebericht wordt eerst toegelicht in welke situaties sprake moet zijn 

van een gegronde (verschoonbare) reden voor de te late indiening van de aanvraag. 

Daarna wordt toegelicht hoe wordt getoetst of sprake is van een gegronde reden.  

 

Vervolgens wordt toegelicht wat de vervolgstap is nadat is beoordeeld of wel of 

geen sprake is van een gegronde reden. Verder is in dit informatiebericht informatie 

opgenomen die stond in SUA Informatiebericht 2021/23 (Nadere toelichting op de 

wijze van beoordeling van verblijfsaanvragen Brexit terugtrekkingsakkoord na 31 

december 2020). SUA Informatiebericht 2021/23 is hiermee komen te vervallen. 

 

  

 
 
  Informatiebericht Strategie en Uitvoeringsadvies (SUA) 
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3. Hoe te handelen 

 

Stap 1: beoordeel of sprake moet zijn van een gegronde reden voor te late 

indiening van de aanvraag 

 

-In het geval (het familielid van) de VK onderdaan al vóór 1 januari 2021 in 

Nederland woonde en op of na 1 oktober 2022 een Brexit verblijfsaanvraag indient, 

geldt dat sprake moet zijn van een gegronde reden voor de te late indiening (in 

juridische termen wordt dit een verschoonbare reden genoemd).  

 

-In het geval het familielid van een VK-onderdaan pas na 31 december 2020 

Nederland is ingereisd geldt dat sprake moet zijn van een gegronde reden voor de 

te late indiening als de aanvraag zowel na 30 september 2022 als buiten de termijn 

van 3 maanden na datum inreis is ingediend. Immers nareizende familieleden, 

waarvan de familieband met de VK-onderdaan al vóór 1 januari 2021 bestond en 

nog steeds bestaat, kunnen in alle gevallen binnen 3 maanden na datum inreis 

tijdig een aanvraag indienen. Dit geldt dus ook als de datum inreis na 30 

september 2022 is gelegen. Als de aanvraag na 30 september 2022 na het 

verstrijken van die 3 maanden wordt ingediend geldt ook voor hen dat sprake moet 

zijn van een gegronde reden voor de te late indiening. 

 

Als in de te beoordelen zaak sprake blijkt van een situatie dat een gegronde reden 

voor de te late aanvraag aanwezig moet zijn, ga dan eerst naar stap 2. In de 

overige gevallen ga door naar stap 3. 

   

Stap 2: toets of sprake is van een gegronde reden voor de te late indiening 

(let op: stap 2 is dus alleen van toepassing bij Brexit verblijfsaanvragen waarbij 

een gegronde reden voor de late indiening aanwezig moet zijn) 

 

Toets of de te late indiening van de Brexit verblijfsaanvraag (het familielid van) de 

VK-onderdaan niet is toe te rekenen (en dus verschoonbaar is). Betrek daarbij alle 

overgelegde relevante feiten en omstandigheden. Beoordeel dus of (het familielid 

van) de VK-onderdaan aannemelijk heeft gemaakt dat sprake was van een situatie 

van overmacht waardoor in alle redelijkheid bezien de Brexit verblijfsaanvraag 

onmogelijk eerder kon worden ingediend. Indien (het familielid van) de VK 

onderdaan niet meteen bij de indiening van de Brexit verblijfsaanvraag de reden 

van de te late indiening heeft overgelegd, wordt aan hem een herstel verzuim 

periode van 4 weken gegund om deze reden alsnog te kunnen overleggen. 

 

Wanneer is in ieder geval geen sprake van een gegronde reden 

De IND merkt in ieder geval de volgende omstandigheden/verklaringen niet aan als 

een gegronde reden voor de te late indiening: 

- vakantie; 

- detentie; 

- nalatigheid van de aanvrager; 

- het niet hebben ontvangen van/het niet kennis hebben kunnen nemen van 

de (reminder)uitnodigingsbrief van de IND voor het indienen van de Brexit 

verblijfsaanvraag, zonder dat door de aanvrager is aangetoond dat dit niet 

aan hem is te wijten 

 

Wanneer is in ieder geval wel sprake van een gegronde reden 

De IND rekent een te late indiening van de Brexit verblijfsaanvraag in ieder geval 

niet aan het familielid van de VK-onderdaan toe als hij zich als achtergelaten 

vreemdeling zo snel mogelijk tot de Nederlandse overheid heeft gewend. De IND 

houdt rekening met de moeilijkheden die de positie van de achtergelaten 

vreemdeling met zich heeft meegebracht. 
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Uitkomst beoordeling en verdere toetsing 

 

-De Brit of zijn familielid heeft een gegronde reden voor de te late indiening  

 

Als door (het familielid van) de VK-onderdaan aannemelijk is gemaakt dat sprake is 
van een gegronde reden voor de te late indiening, dan wordt getoetst aan de 
verblijfsvoorwaarden van hoofdstuk B13/2 Vc (bij een aanvraag voor verblijfsrecht 
korter dan 5 jaar) of hoofdstuk B13/3 Vc (bij een aanvraag voor duurzaam 
verblijfsrecht). Ga door naar stap 3. 

 

-De Brit of zijn familielid heeft geen gegronde reden voor de te late indiening 

 

Als door het (familielid van) de VK-onderdaan niet aannemelijk is gemaakt dat 

sprake is van een gegronde reden voor de te late indiening, dan wordt de aanvraag 

wegens de te late indiening afgewezen en wordt niet verder getoetst aan de 

verblijfsvoorwaarden van de hoofdstukken B13/2 Vc en B13/3 Vc. Dit is bepaald in 

hoofdstuk B13/2.3 Vc en hoofdstuk B13/3.4 Vc. De aanvrager is dan geen 

begunstigde meer van het terugtrekkingsakkoord. De onderstaande stappen 3 en 4 

zijn dan dus niet meer van toepassing. 

 

Stap 3: toets voortzetting van het eerdere EU-verblijfsrecht 

Allereerst wordt beoordeeld of de VK onderdaan vóór 1 januari 2021 in Nederland 

woonachtig was én op 31 december 2020 verblijfsrecht had op grond van Richtlijn 

2004/38. Immers als gevolg van de Brexit is vanaf 1 januari 2021 (einde 

overgangsperiode) het EU-recht niet meer van kracht. VK-onderdanen kunnen om 

die reden hun EU-verblijfsrecht alleen nog na 31 december 2020 voortzetten als 

zij op 31 december 2020 reeds verblijfsrecht in Nederland op grond van Richtlijn 

2004/38 hadden. 

 
Let op: bij de vraag of de VK-onderdaan op 31 december 2020 op grond van 

Richtlijn 2004/38 verblijfsrecht in Nederland had dient tevens rekening te worden 

gehouden met dat het terugtrekkingsakkoord een maximale periode van afwezigheid 

uit Nederland toestaat zonder dat het verblijfsrecht op grond van Richtlijn 2004/38 

verloren gaat. Artikel 15, lid 2, van het terugtrekkingsakkoord bepaalt dat het 

verblijfsrecht niet als onderbroken wordt beschouwd als de afwezigheid uit 

Nederland niet langer is geweest dan de in artikel 16, lid 3, van Richtlijn 2004/38 

genoemde periode van maximaal zes maanden per jaar (en in sommige gevallen  

éénmalig maximaal twaalf achtereenvolgende maanden). In het geval de VK– 

onderdaan voorafgaand aan de afwezigheid al in het bezit was van een duurzaam 

verblijfsrecht mag de afwezigheid uit Nederland maximaal vijf jaar zijn (artikel 15, 

lid 3, terugtrekkingsakkoord). 

 
Uitkomst beoordeling stap 3: 

- Indien uit bovenomschreven beoordeling blijkt dat de VK-onderdaan op 31 
december 2020 verblijfsrecht had op grond van Richtlijn 2004/38, ga voor de 
verdere beoordeling van de verblijfsaanvraag door naar stap 4. 

 

- Indien blijkt dat de VK-onderdaan op 31 december 2020 geen verblijfsrecht 
had op grond van Richtlijn 2004/38, dan kan de VK-onderdaan niet in 
aanmerking komen voor verblijfsrecht op grond van het 
terugtrekkingsakkoord. In deze situatie had de VK-onderdaan immers geen 
verblijfsrecht (meer) onmiddellijk voorafgaand aan 1 januari 2021 en is om die 
reden na 31 december 2020 geen sprake meer van voortzetting van een 
bestaand verblijfsrecht (het terugtrekkingsakkoord voorziet enkel in de 
voortzetting van een al bestaand verblijfsrecht). 
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Stap 4: toets aan de verdere inhoudelijke verblijfsvoorwaarden 

Indien bij stap 3 is gebleken dat de VK-onderdaan op 31 december 2020 

verblijfsrecht had op grond van Richtlijn 2004/38, dan is stap 4 in de toets de 

beoordeling of de VK-onderdaan voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in 

hoofdstuk B13/2 van de Vc (verblijfsrecht korter dan 5 jaar) en hoofdstuk B13/3 van 

de Vc (duurzaam verblijfsrecht). 

 
Let op: het kan zijn dat bij stap 3 is gebleken dat de VK onderdaan op 31 december 

2020 verblijfsrecht had op grond van artikel 6 van Richtlijn 2004/38. Dit betreft 

verblijfsrecht voor maximaal drie maanden zonder andere voorwaarden dan de 

verplichting in het bezit te zijn van een geldig paspoort. Deze periode van drie 

maanden vangt aan vanaf het moment van inreis in Nederland. Dit betekent 

derhalve dat de VK-onderdaan pas na deze drie maanden hoeft te voldoen aan de 

voorwaarden van artikel 7 van Richtlijn 2004/38. Afhankelijk van het moment van 

inreis in Nederland kan deze periode van drie maanden dus nog doorlopen na 31 

december 2020. Om uitvoeringstechnische redenen is besloten dat als op 31 

december 2020 sprake was van verblijfsrecht op grond van artikel 6 van Richtlijn 

2004/38 de onderdaan van het VK uiterlijk op 31 maart 2021 moet voldoen aan 

artikel 7 van Richtlijn 2004/38, mits dus voldaan wordt aan stap 3. 

 
4.Afstemming 

Dit inhoud van dit bericht is afgestemd met RVN, JZST en DMB. 


