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Geachte heer Rutte, 

In april hebben wij u geschreven namens the3million, een burgerorganisatie die Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk 

vertegenwoordigt, en namens British in Europe, een coalitie van groeperingen die in de EU27 woonachtige onderdanen van het 

Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigt. In die brief vroegen wij uw regering erop toe te zien dat de onderhandelingsrichtsnoeren 

van de EU absolute voorrang verlenen aan de rechten van de burgers en dat alle afspraken op het gebied van burgerrechten 

bindend zijn voor de partijen, ongeacht het eindresultaat van de onderhandelingen. Onze interpretatie van de 

onderhandelingsrichtsnoeren is dat al onze bestaande rechten worden behouden, maar zoals het er nu naar uitziet zou het 

mandaat eng worden geïnterpreteerd en zouden veel van onze huidige rechten niet meer worden beschermd. 

Sinds onze brief van april hebben British in Europe en the3million de onderhandelingen over de rechten van de burgers op de 

voet gevolgd. Wij hebben bij elke onderhandelingsronde gedetailleerde bijdragen ingediend en zijn ingenomen met de aan 

beide zijden uitgevoerde debriefing en raadpleging na elke ronde. 

Wij bevinden ons momenteel in een kritische fase van de onderhandelingen, in de aanloop naar de Europese Raad van 

december, waar een besluit moet worden genomen of er in fase 1 van de onderhandelingen “voldoende vooruitgang” is 

geboekt en of fase 2 van start kan gaan. 

Er is geopperd dat overeenstemming over de rechten van de burgers “binnen handbereik” zou zijn. The3million en British in 

Europe zijn evenwel van mening dat er fundamentele obstakels zijn om tot een overeenkomst te komen die het aan beide zijden 

uitgesproken doel dat “de brexit de aard van het dagelijks leven van de mensen niet verandert” werkelijk weergeeft. Hieronder 

vindt u onze routekaart om die obstakels uit de weg te ruimen en een allesomvattende overeenkomst te bereiken over de 

rechten van de burgers waarbij wij al onze huidige rechten onder EU-recht behouden. 

Ervoor zorgen dat “voldoende vooruitgang” en afscherming effectieve veiligheidsnetten zijn voor de burgers 

Wij maken ons ernstig zorgen over het feit dat de wens om tot de volgende fase van de besprekingen over te gaan ertoe kan 

leiden dat wordt verondersteld dat er “voldoende vooruitgang” op het gebied van de rechten van de burgers is, zonder dat er 

overeenstemming is bereikt over alle fundamentele kwesties. Als dat zou gebeuren, worden wij zomaar wisselgeld en worden 

onze belangrijkste rechten ingeruild voor toekomstige wederzijdse handelstoegang. Van de kwesties die wij hieronder noemen 

mag er geen enkele worden doorgeschoven naar fase 2, omdat er dan een zeer reëel risico is dat zij verdampen in een steeds 

feller debat over de toekomstige verhoudingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Bovendien moeten alle afspraken over 

de rechten van de burgers worden beschermd opdat daar later niet kan worden aan getornd om ze te gebruiken als 

drukkingsmiddel om op een ander gebied voordeel te halen. Zoals de onderhandelingen er nu voor staan, is er een duidelijk 

risico dat er geen overeenkomst over alle kwesties van fase 1 wordt bereikt. 

Routekaart voor een overeenkomst waarbij onze rechten worden behouden 

Vooralsnog hebben de onderhandelingen geen praktische oplossing opgeleverd wat betreft de rechten van EU-burgers in het 

Verenigd Koninkrijk waarbij het beginsel van EU-burgerschap wordt in acht genomen. In zijn huidige vorm zou het "vaste 

status"-voorstel van het VK een verlies van bestaande rechten onder EU-recht inhouden, waaronder het recht op 

gezinshereniging, alsook een gebrek aan bescherming tegen toekomstige wetswijzigingen, het mogelijke verlies van de status in 

de toekomst, beperkte mogelijkheden tot beroep en nog veel meer potentieel rampzalige gevolgen voor EU-burgers in het VK. 

The3million verwerpt resoluut de "vaste status" en heeft een bevredigend en praktisch haalbaar alternatief voorgesteld1, dat 

door de onderhandelende partijen zou moeten worden aangenomen. 

Dit voorstel vermijdt de gebrekkige poging van het VK om EU-burgers te vatten onder bestaande immigratieregelingen en de 

daarin erkende "vijandige omgeving", en bevat in plaats daarvan een weldoordacht plan om alle bestaande rechten van EU-

burgers in het VK te beschermen. Het voorstel stelt dat een verdrag tussen het VK en de EU, vervolgens in het VK 

geïmplementeerd middels een Withdrawal Citizen Rights Act, waarin de status onafhankelijk van Brits immigratierecht wordt 

                                                 
1 http://bit.ly/t3m_AlternativeProposalFull 



vastgesteld, de enige manier is om de rechten van de in het VK wonende EU-burgers (een eindige groep) te beschermen. Deze 

handeling moet direct toepasbaar zijn, en de mogelijkheid bieden om een beroep te doen op het Hof van Justitie van de 

Europese Unie. Wij sluiten ons volledig aan bij de eis van de EU dat het HvJ-EU het eindwoord moet hebben over de onder de 

Withdrawal Agreement vallende rechten van EU-burgers in het VK, om de consistentie van de besluitvorming te waarborgen en 

ervoor te zorgen dat deze burgers dezelfde rechten hebben als VK-onderdanen in de EU. 

VK-burgers moeten zich vrij in de EU kunnen blijven bewegen en het recht op grensoverschrijdend werk en erkenning van 

beroepskwalificaties en economische rechten moeten worden behouden. Het is niet voldoende dat Britse burgers in de EU hun 

verblijfsrechten behouden voor het land waar zij wonen op het ogenblik van de brexit; zij moeten ook het recht op vrij verkeer - 

een composiet recht onder artikel 21 VWEU - behouden. Deze burgers zijn naar de EU gekomen, een gebied zonder 

binnengrenzen, en het mag niet zo zijn dat er nu hekken worden opgetrokken die hen dwingen binnen een land te blijven. 

Degenen die een beroep hebben gedaan op hun recht op vrij verkeer moeten al hun rechten uit hoofde van het EU-recht 

behouden. Wij hebben uit de dagelijkse praktijk voorbeelden verzameld van burgers die in meer dan één land wonen en 

werken, wier leven dramatisch zal veranderen als zij niet naar andere landen van de EU27 kunnen verhuizen2. 

Het aanbod van het VK voor een levenslang recht op terugkeer in ruil voor vrij verkeer moet worden aangenomen; het zorgt 

voor een uitgebalanceerde wederkerigheid tussen de twee groepen burgers. EU-burgers in het VK behouden het vrije verkeer 

binnen de EU27, en moeten het recht behouden om terug te keren naar het VK om al hun bestaande rechten te behouden, zelfs 

als zij het land langer dan 2 jaar verlaten. Het recht op vrij verkeer voor VK-burgers in de EU, namelijk levenslang zodat zij niet al 

hun rechten verliezen (bijv. door voor langer dan 2 jaar terug te keren naar het VK), zou hetzelfde waarborgen. 

Alle huidige rechten op gezinshereniging in het VK moeten worden behouden: verlies daarvan zou niet alleen EU-burgers in 

het VK treffen, door hen in de toekomst te verhinderen een echtgeno(o)t(e) of hulpbehoevende ouder naar het VK te brengen, 

maar ook VK-burgers in de EU die na de brexit samen met hun niet-Britse gezinsleden naar het VK moeten terugkeren. 

Kinderen van burgers die vallen onder de Withdrawal Agreement na de brexit zouden levenslange rechten moeten hebben, al 

begrijpen wij dat die rechten niet aan de daaropvolgende generaties zullen kunnen worden doorgegeven. 

Wat betreft het exporteren van uitkeringen zijn afspraken gemaakt voor pensioenen en gezondheidszorg, maar dit moet 

worden uitgebreid naar andere uitkeringen die het VK wil uitsluiten, ondanks het feit dat het VK wel de desbetreffende 

belastingen en socialeverzekeringsbijdragen int waarmee deze worden gefinancierd. 

Stemrecht voor Britse onderdanen in de EU, zowel voor lokale verkiezingen als voor het Europees Parlement, wat een 

essentieel onderdeel is van het recht om in een democratisch land te wonen, moet worden behouden. 

Wanneer u met de andere Europese leiders op de sociale top in Göteborg bijeenkomt, roepen wij uw regering op te laten zien 

dat zij zich inzet voor de sociale, politieke en arbeidsrechten van 5 miljoen EU-burgers die hun vertrouwen hebben gesteld in het 

Europees project. Wij vragen u, binnen de nog resterende onderhandeltijd tot aan de Europese Raad van december, te helpen 

een constructieve consensus te bereiken over alle nog uitstaande kwesties aan de kant van de EU. In zijn toespraak tot het 

Europees Parlement op 24 oktober 2017 zei Jean Claude Juncker: “Wij moeten ervoor zorgen dat de sociale dimensie van Europa 

niet beperkt blijft tot vrome woorden, maar ook inhoudelijke invulling krijgt.” Het waarborgen van de rechten van onze burgers 

na de brexit draagt daaraan bij. 

Burgers aan beide kanten van het Kanaal moeten hun toekomst kunnen plannen, ongeacht of het daarbij gaat om de opleiding 

en kwalificaties van hun kinderen, hun eigen carrière of de toekomst van hun gezinsleden. Namens de bijna 5 miljoen burgers 

die direct de invloed van de brexit zullen voelen, en waarvan de meerderheid niet mocht deelnemen aan het referendum van 

2016, dringen wij er bij u op aan de mensen voorrang te geven op de politiek en ervoor te zorgen dat onze rechten zo snel 

mogelijk worden gewaarborgd. 

Hoogachtend, 

 

 

Costanza de Toma       Jane Golding 

Chair - EU27 Working Group, the3million  Chair - British in Europe 
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