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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002518/2019
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Sophia in 't Veld (Renew) en Luisa Porritt (Renew)

Betreft: Dakloze EU-burgers in het VK als gevolg van een beleid dat 'een vijandig klimaat' creëert

EU-burgers die in het VK een aanvraag doen voor universeel krediet (Universal Credit, een sociale 
uitkering), krijgen nul op het rekest, zelfs al zijn ze wettelijk inwoner van het VK. Dat meldt The 
Guardian. EU-burgers kunnen niet altijd bewijzen dat hun gebruikelijke verblijfplaats in het VK ligt, 
aangezien ze uit hoofde van het EU-recht op vrij verkeer niet verplicht zijn om bepaalde documenten 
bij te houden. Ook het Britse Ministerie van Werk en Pensioenen blijkt niet alle documenten te 
bewaren - of zoekt er in elk geval niet actief naar. EU-burgers wier verzoek wordt afgewezen, krijgen 
plots geen sociale uitkering meer. Daardoor kunnen ze snel afglijden in armoede en dakloosheid. 
Tegen dergelijke afwijzingen kan weliswaar beroep worden aangetekend, en in 90 % van alle 
gevallen worden ze ook weer ongedaan gemaakt, maar intussen kan de schade wel aanzienlijk zijn. 
Volgens sommigen is dit een teken dat het VK een beleid voert waarmee voor niet-Britse inwoners 
een vijandig klimaat wordt gecreëerd.

1. Is de Commissie van plan om de regering van het VK onverwijld aan te spreken over de 
moeilijkheden waarmee EU-burgers in het kader van de Britse universeelkredietregeling te 
maken krijgen?

2. Is de Commissie het ermee eens dat EU-burgers weliswaar niet expliciet het doelwit vormen 
van het Britse beleid, maar dat zij er in onevenredige mate door worden getroffen? En is dit 
niet zoveel als onrechtstreekse discriminatie op grond van nationaliteit - iets dat volgens de 
EU-wetgeving verboden is?

3. Wat kan en wil de Commissie doen om getroffen EU-burgers te helpen? Hierbij denken we 
onder meer aan een eventuele gerechtelijke procedure overeenkomstig het EU-recht, ingeval 
het VK de EU verlaat.


