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Geachte voorzitter,

Ik schrijf u in verband met de goedkeuring van het besluit van de Raad betreffende de sluiting 
van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
(2018/0427(NLE)) door uw commissie. In haar vergadering van 21 januari 2020 heeft de 
Commissie verzoekschriften een advies in de vorm van een brief aangenomen, dat ik u hierbij 
voorleg.

Op die vergadering1 heeft de Commissie verzoekschriften besloten de Commissie 
constitutionele zaken, als bevoegde commissie, te verzoeken het Parlement aan te bevelen het 
besluit van de Raad goed te keuren.

Krachtens artikel 227 VWEU hebben alle EU-burgers, alle bedrijven met statutaire zetel in de 
EU en alle personen die in de EU wonen, het recht om een verzoekschrift tot het Europees 
Parlement te richten. Dit betekent dat Britse burgers die in het VK wonen ingevolge de brexit 
na 31 januari niet langer het recht zullen hebben aan het Europees burgerinitiatief deel te nemen, 
het recht verliezen om een verzoekschrift in te dienen en het recht om zich na de 
overgangsperiode (31 december) tot de Europese Ombudsman te wenden. EU-burgers in het 

1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Dolors Montserrat (voorzitter), Tatjana Ždanoka (ondervoorzitter), Yana 
Toom (ondervoorzitter), Asim Ademov, Alex Agius Saliba, Isabel Benjumea Benjumea, Martin Buschmann, 
Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ádám Kósa, Adriana Maldonado López, Ulrike Müller, 
Lefteris Nikolaou Alavanos, Demetris Papadakis, Sira Rego, Diana Riba i Giner, Alfred Sant, Nico Semsrott, 
Andrey Slabakov, Ramona Strugariu, Loránt Vincze, Rainer Wieland, Kosma Złotowski.
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Verenigd Koninkrijk zullen al deze rechten behouden, terwijl Britse burgers die in de EU 
verblijven, niet langer het recht zullen hebben om aan het Europees burgerinitiatief deel te 
nemen, maar wel het recht behouden om een verzoekschrift in te dienen.

De Commissie verzoekschriften hecht veel belang aan de 210 verzoekschriften waarin burgers 
hun ernstige bezorgdheid uiten over de wijze waarop de brexit hun rechten zal aantasten, met 
name wat betreft het recht om zich tot de Ombudsman te wenden en het recht om aan het 
Europees burgerinitiatief deel te nemen. De Commissie verzoekschriften heeft ook tal van 
verzoekschriften ontvangen over het recht op gezinshereniging, gezondheidszorg, stemrecht en 
verblijf. De Commissie verzoekschriften wil dan ook benadrukken hoe belangrijk het is dat de 
rechten van de burgers, zoals gewaarborgd door het terugtrekkingsakkoord, worden 
veiliggesteld.

De Commissie verzoekschriften herinnert eraan dat de bescherming van de rechten van de 
burgers altijd haar belangrijkste prioriteit is geweest. Zij neemt er nota van dat het akkoord 
bepalingen bevat ter bescherming van de uit het EU-recht voortvloeiende status en rechten van 
burgers en gezinnen in de EU en in het VK die gevolgen ondervinden van de terugtrekking van 
het VK. De Commissie verzoekschriften stelt vast dat de rechten van EU-burgers en hun 
gezinsleden die hun recht op vrij verkeer in het VK overeenkomstig het EU-recht vóór het einde 
van de overgangsperiode hebben uitgeoefend en daarna in het VK blijven wonen, alsmede de 
rechten van Britse burgers die datzelfde recht uitoefenen in een lidstaat van de EU-27, door het 
terugtrekkingsakkoord worden beschermd.

De Commissie verzoekschriften herinnert eraan dat het stemrecht een grondrecht is dat de 
grondwettelijke tradities van de lidstaten gemeen hebben en dat in de EU-Verdragen wordt 
erkend in het kader van het recht op politieke participatie. De deelname aan het democratische 
bestel van de EU en het stemrecht van EU-burgers die in een andere lidstaat wonen, vormen 
vaak het onderwerp van verzoekschriften.

De Commissie verzoekschriften betreurt dan ook dat veel Britse burgers die al meer dan 15 jaar 
in een andere lidstaat wonen, hun stemrecht hebben verloren. Het VK ontneemt zijn onderdanen 
dit recht op grond van de veronderstelling dat expats geen gevolgen ondervinden van politieke 
besluiten die in hun land van oorsprong worden genomen. Het VK ontneemt zijn onderdanen 
ook hun stemrecht bij de Europese verkiezingen als zij permanent in een ander land wonen, 
zelfs als dat een EU-lidstaat is.

De commissie betreurt dat veel Britse burgers en alle burgers van de EU-27 het recht werd 
ontzegd om te stemmen bij het brexitreferendum, ook al had de uitslag daarvan grote gevolgen 
voor hun leven. Het stemrecht bij verkiezingen en bindende referenda is een grondrecht en moet 
onder alle omstandigheden worden beschermd. Het mag niet worden ontnomen aan burgers die 
besluiten zich te vestigen en vrij te verplaatsen in een andere lidstaat.

Ten slotte benadrukt de Commissie verzoekschriften dat het gastland ervoor moet zorgen dat 
de administratieve procedure voor het aanvragen van de verblijfsstatus soepel, transparant en 
eenvoudig verloopt en dat onnodige rompslomp wordt vermeden. De commissie is van mening 
dat het door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken voorgestelde systeem, de 
“registratieprocedure” waarbij onderdanen van de EU-27 de verblijfsstatus moeten aanvragen, 
onvoldoende transparant en eenvoudig is en onnodige en onredelijke administratieve 
rompslomp met zich brengt voor burgers van de EU-27, en zelfs het risico inhoudt dat burgers 
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die rechtmatig aanspraak kunnen maken op het verblijfsrecht, dit recht niet kunnen uitoefenen.

De Commissie verzoekschriften spreekt haar bezorgdheid uit over de huidige tenuitvoerlegging 
van de vestigingsregeling, met name wat betreft het arbitraire gebruik van “pre-settled status” 
om “full settled status” te ontzeggen op grond van technische details en over de mogelijke 
gevolgen voor wie zich niet binnen de gestelde termijn aanmeldt. Deze bezorgdheid is 
gebaseerd op het taalgebruik van het ministerie van Binnenlandse Zaken over mogelijke 
uitzettingen van EU-burgers en het ontbreken van maatregelen om kwetsbare burgers te helpen.

Gezien het bovenstaande verzoekt de Commissie verzoekschriften de Britse autoriteiten alle 
nodige maatregelen te nemen om te waarborgen dat de rechten van EU-burgers die in het 
Verenigd Koninkrijk wonen, naar behoren worden beschermd en gewaarborgd.

De Commissie verzoekschriften verzoekt de Commissie constitutionele zaken het Parlement 
aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het besluit van de Raad betreffende de sluiting 
van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

Hoogachtend,

Mevrouw Dolors Montserrat
Voorzitter
Commissie verzoekschriften


