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• De onderhandelingen VK – EU

• De positie EU burgers/Britse onderdanen

• Blik naar de toekomst??



Artikel 50 VEU

“It is like having a fire exinguisher that 
should never have to be used. Instead the 
fire happened”

Giuliano Amato, Former PM Italie 



Artikel 50 VEU

”Een lidstaat kan overeenkomstig zijn 
grondwettelijke bepalingen besluiten zich uit de 
Unie terug te trekken. (…) De Verdragen zijn niet 
meer van toepassing op de betrokken staat met 
ingang van de datum van inwerkingtreding van 
het terugtrekkingsakkoord of, bij gebreke 
daarvan, na verloop van twee jaar (…). tenzij de 
Europese Raad met instemming van de betrokken 
lidstaat met eenparigheid van stemmen tot 
verlenging van deze termijn besluit.”



B-Day 

• B-Day: 29 maart – 12 April – 22 mei 2019?

• Cliff edge Brexit

• Terugtrekkingsakkoord

• Geen Brexit
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Ontwikkelingen 

• Cameron: referendum juni 2016

• Notificatie VK 29 maart 2017

• Joint report December 2017
‘The overall objective of the Withdrawal Agreement with
respect to citizens' rights is to provide reciprocal protection
for Union and UK citizens, to enable the effectiveexercise of 
rights derived from Union law and based on past life choices, 
wherethose citizens have exercised free movement rights by
the specified date.’ 

 Reciprociteit

 “Nothing is agreed until everything is agreed”



Ontwikkelingen 

• 28 februari 2018: Draft withdrawal agreement
- Overgangsperiode tot 31/12/2020
- Geel, groen en wit

• 25 November 2018: deal VK en EU



14 November 2018.. 585 pages!



Deal or no deal? 

• The Backstop: 
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EU burgerschap en Brexit

• Verschillende categorieen:
• Britse onderdanen in NL
• EU burgers in het VK

• 72,2% stemmen – 48,1%: remain, 51,9% leave



EU burgerschap en Brexit

Artikel 20, lid 1 VEU

“Er wordt een burgerschap van de Unie ingesteld. Burger van de 
Unie is een ieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit. 
Het burgerschap van de Unie komt naast het nationale burgerschap 
doch komt niet in de plaats daarvan.”

Artikel 21 VEU

“Iedere burger van de Unie heeft het recht vrij op het 
grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, onder 
voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij de 
Verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld.”



Deal or no deal? 

• Deal – situatie:

• Overgangsperiode tot 31 December 2020
• Wat betekent dit voor de rechten van burgers?

• Bewijs van verblijfsrecht
• Duurzaam verblijfsrecht
• Gezinshereniging
• Terugkeer naar EU uit VK en vice versa met 

gezinsleden
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Burgerrechten

• No-deal

• Overgangsperiode in Nederland van 15 maanden
• Wat gaan andere lidstaten doen?
• Notitie Commissie Meijers
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Vrij verkeer van EU burgers na Brexit

• Voorbeeld 1:
• Nederlander vertrekt naar VK op 2 maart 2016
• Trouwt daar met een VK onderdaan op 2 dec 2018
• Wil na B-day terug naar NL met een beroep op zijn vrije 

verkeer? Kan dat?

• Voorbeeld 2:
• Britse onderdaan woont sinds haar 2de in NL
• Vertrekt naar VK om te studeren – verliest duurzaam 

verblijfsrecht, valt niet onder T.A.
• Ouders wonen in NL
• Wat als er geen deal is?
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Open eindjes, vragen en discussie

• Eind/Singh/B en O- situatie? Houdt vrij verkeer 
op na Brexit of loopt uitoefening van het recht 
door?

• Scenarios:
• A. NL keert terug uit VK na B-day met partner met wie gehuwd

voor B-day
• B. NL keert terug uit VK tijdens overgangsperiode met partner 

met wie gehuwd voor Brexit
• B. NL keert terug uit VK na B-day met partner gehuwd na B-day?

• No deal: Andere gevolgen: rijbewijzen, erkenning
beroepskwalificaties, studiefinanciering, stemrecht



EU burgerschap en nationaliteit

• EU burgerschap en Brexit: Kunnen Britten met 
beroep op EU burgerschap hun rechten behouden? 

• Kort geding procedure RB Amsterdam, 7 feb 2018
• Hoger beroep Gerechtshof Amsterdam, 9 juni 2018
• Kort Geding RB Amsterdam, 14 feb 2019
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Wightman zaak

• Eenzijdig intrekken notificatie is door VK
• zolang een tussen die lidstaat en de Unie gesloten 

terugtrekkingsakkoord niet in werking is getreden 
• Binnen twee jaar, tenzij verlening

• “Daar een staat niet kan worden gedwongen om tegen zijn wil toe 
te treden tot de Unie, kan hij dus ook niet worden gedwongen om 
zich tegen zijn wil terug te trekken uit de Unie.”
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Toekomst?

• Eenzijdig intrekken notificatie door VK?
• Nieuw referendum? Verkiezingen? 
• 29 maart 2019: nieuwe stemming ‘Mays’ deal’?!
• Onderhandelingen toekomstige relatie
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