
Rapportage Brexit tot en met Januari 2021

Aantal verzonden uitnodigingen Brexit

Totaal aantal 
uitnodigingen 34.388

Toelichting bij deze tabel:

In februari 2020 is gestart met het sturen van uitnodigingsbrieven aan VK- onderdanen in 
Nederland en hun familieleden om een verblijfsdocument aan te vragen. Dit document is nodig om 
na de overgangsperiode in Nederland te kunnen blijven wonen, werken of studeren. Om alle 
aanvragen met zorg te kunnen behandelen, stuurt de IND de uitnodigingen verspreid over de 
overgangsperiode. VK-onderdanen die het langst in Nederland wonen krijgen het eerst een 
uitnodiging.

Aantal ingediende aanvragen Brexit

Soort aanvraag Aantal

Terugtr akk bep tijd 21.084

Terugtr akk onbep tijd 14.609

Totaal 35.693

Toelichting bij deze tabel:

Met de aanvraagsoort ‘terugtr akk bep tijd’ wordt bedoeld een aanvraag voor een 
verblijfsdocument voor bepaalde tijd op grond van het terugtrekkingsakkoord. Deze aanvraag kan 
worden ingediend door VK-onderdanen of familieleden van VK-onderdanen die korter dan vijf jaar 
in Nederland verblijven.

Met de aanvraagsoort ‘terugtr akk onbep tijd’ wordt bedoeld een aanvraag voor een 
verblijfsdocument voor duurzaam verblijf op grond van het terugtrekkingsakkoord. Deze aanvraag 
kan worden ingediend door VK-onderdanen of familieleden van VK-onderdaan die vijf jaar of langer 
in Nederland verblijven.
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Aantal beslissingen Brexit

Aantal Afwijzing Inwilliging Overig Totaal

Terugtr akk bep tijd 73 19.664 118 19.855

Terugtr akk onbep tijd 25 14.307 109 14.441

Totaal 98 33.971 227 34.296

Toelichting bij deze tabel:

Beslissingen in de categorie ‘Inwilliging’ gaan over het aantal besluiten waarin een aanvraag is 
ingewilligd. Beslissingen in de categorie ‘Afwijzing’ gaan over het aantal besluiten waarin een 
aanvraag is afgewezen.

Bij een afwijzing van een aanvraag voor een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf wordt 
ambtshalve getoetst of wel wordt voldaan aan de regels voor een verblijfsdocument voor bepaalde 
tijd. In die situatie wordt in de tabel zowel het besluit op de aanvraag voor een verblijfsdocument 
voor duurzaam verblijf (afwijzing) als het besluit op de beoordeling voor het verblijfsdocument 
bepaalde tijd (inwilliging) weergegeven. En beide beslissingen tellen mee in de cijfers.

Een afwijzing van een aanvraag voor een verblijfsdocument voor bepaalde tijd betekent dat niet 
wordt voldaan aan de voorwaarden van het terugtrekkingsakkoord. 

Beslissingen in de categorie ‘overig’ zijn alle besluiten die geen inwilliging of afwijzing zijn. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om aanvragen die zijn ingetrokken omdat de aanvrager Nederlander is geworden 
of Nederland definitief heeft verlaten. 

Aantal omwisselingen verblijfsdocument

Aantal Inwilliging Overig Totaal

Terugtr akk ambtsh onbep 5.581 12 5.593

Totaal 5.581 12 5.593

Toelichting bij deze tabel:

Met ‘terugtr akk ambtsh onbep’ wordt bedoeld het aantal omwisselingen van het verblijfsdocument. 
Als de VK-onderdaan en zijn familielid al in het bezit zijn van een EU verblijfsdocument voor 
duurzaam verblijf beoordeelt de IND (behoudens contra-indicaties) niet opnieuw of de VK-
onderdaan en zijn familielid aan de voorwaarden van duurzaam verblijf voldoen. De IND wisselt in 
dat geval kosteloos het bestaande EU document duurzaam verblijf om voor een verblijfsdocument 
voor duurzaam verblijf op grond van het terugtrekkingsakkoord. Hiervoor hoeft geen aanvraag te 
worden ingediend. VK-onderdanen en hun familieleden krijgen hierover bericht van de IND.
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