
Stay in Scotland after Brexit

• Following decisions by the UK Government the UK has now left 
the EU.

• EU citizens* who are resident in the UK by 31 December 2020 will 
have to apply to the UK Government’s EU Settlement Scheme by 30 
June 2021 to continue living in the UK after that date.

• Their family members who are not UK citizens must also apply.
• Those with permanent residence documents must apply.
• EU citizens with indefinite leave to remain in the UK (ILR) do not 

need to apply, but can apply if they wish to do so.
• Irish citizens do not need to apply, but can if they wish to do so. 

• EU citizens who have been resident in the UK for five continuous 
years can apply for settled status. 

• EU citizens who have been resident in the UK for less than five 
years can apply for pre-settled status.

The Scottish Government is part funding Citizens Advice Scotland to 
operate an advice service to support people applying to the EU Settle-
ment Scheme. If you are experiencing difficulties with your EU Settle-
ment Scheme application and want additional support, advice or infor-
mation, you can phone Citizens Advice Scotland free on 0800 916 9847 
or check the opening hours of your local Citizens Advice Bureau. Find 
your local Citizens Advice Bureau at www.cas.org.uk/bureaux.
You can also find more information on how Brexit may affect you at  
www.mygov.scot/brexit.  

* EU citizens is used throughout this document to also refer to EEA and Swiss nationals who are 
eligible to apply to the EU Settlement Scheme.

Even if you have been resident in the UK for a long time you 
will still need to apply to the EU Settlement Scheme to continue 

living in the UK after Brexit.

What can I apply for?

Where can I get help?



In Scotland verblijven na Brexit

• Na besluiten van de regering van het Verenigd Koninkrijk heeft het VK nu de EU 
verlaten.

• EU-burgers* die op 31 december 2020 in het Verenigd Koninkrijk wonen, moeten 
uiterlijk op 30 juni 2021 een aanvraag indienen bij de EU Settlement Scheme van de 
Britse overheid om na die datum in het Verenigd Koninkrijk te kunnen blijven wonen.

• Familieleden die geen burger van het Verenigd Koninkrijk zijn, moeten ook een 
aanvraag indienen.

• Personen met een permanente verblijfsvergunning moeten een aanvraag indienen.
• EU-burgers met een ILR (indefinite leave to remain) die voor onbepaalde tijd in 

het Verenigd Koninkrijk mogen verblijven hoeven geen aanvraag in te dienen, 
maar kunnen wel een aanvraag indienen als ze dat willen.

• Ierse burgers hoeven geen aanvraag in te dienen, maar mogen dat wel als ze dat 
willen.

• EU-burgers die vijf jaar aaneengesloten in het Verenigd Koninkrijk hebben 
verbleven, kunnen een aanvraag indienen voor de “settled status”.

• EU-burgers die minder dan vijf jaar in het Verenigd Koninkrijk hebben 
verbleven, kunnen een aanvraag indienen voor de “pre-settled status”.

De Schotse regering financiert gedeeltelijk het Citizens Advice Scotland om 
een adviesdienst op te zetten ter ondersteuning van mensen die een 
aanvraag indienen voor de EU Settlement Scheme. Als u problemen 
ondervindt met uw aanvraag voor een EU Settlement Scheme en 
aanvullende steun, advies of informatie wilt hebben, kunt u Citizens Advice 
Schotland gratis bellen op 0800 916 9847 of bekijk de openingstijden van 
uw plaatselijke Citizens Advice Bureau. U kunt uw plaatselijke Citizens 
Advice Bureau vinden op https://www.cas.org.uk/bureaux.
U kunt ook meer informatie vinden over de mogelijke gevolgen van Brexit 
voor u op www.mygov.scot/brexit.

* EU-burgers verwijst in dit document ook naar EER- en Zwitserse onderdanen die in 
aanmerking komen om bij de EU Settlement Scheme een aanvraag in te dienen.

Zelfs als u al lang in het Verenigd Koninkrijk woont, moet u nog 
steeds een aanvraag indienen bij de EU Settlement Scheme om 
na Brexit in het Verenigd Koninkrijk te kunnen blijven wonen.

Wat vraagt u aan?

Waar kan ik hulp krijgen?


