Toelichting bij de Aanvraag
Brexitdag - 29 maart 2019

Overzicht
Als u een in Jersey woonachtige Europese Unie (EU)
burger bent, dienen u en uw familie een aanvraag in te
dienen bij de Jersey EU Settlement Scheme als u hier
na 31 december 2020 wil blijven wonen.
De Jersey EU Settlement Scheme geldt voor alle
in Jersey wonende EU burgers en hun naaste
familieleden. Familieleden hoeven niet uit de EU te
komen; ze kunnen overal in de wereld vandaan komen
en moeten hun eigen aanvraagformulier invullen.

De rechten van kinderen geboren of geadopteerd na
31 december 2020 en toekomstige personen ten laste
zullen ook beschermd zijn. Familieleden die geen EU
burgers zijn moeten hun verwantschap met een daar
wonende EU burger kunnen aantonen.

Wat is er nodig?

De
Jersey
EU
Settlement
Scheme
heeft
geen invloed op uw huisvestings-, werk- en
gezondheidszorguitkeringen.

In het aanvraagformulier wordt u gevraagd
basisgegevens over u en uw familieleden te verstrekken
zoals: namen, adressen, paspoortnummers, nationale
ID-kaarten en Sofinummers.

Als u een Ierse of Britse Burger bent hoeft u geen
aanvraag in te dienen.

•	Graag zorg dragen dat u een geldig paspoort of
nationale ID-kaart hebt

Als u meer dan 5 jaar in Jersey hebt gewoond dan
komt u in aanmerking voor ‘settled status’. Als u als
minder dan 5 jaar in Jersey hebt gewoond dan komt
u in aanmerking voor ‘pre-settled status’.

•	U dient de maand en het jaar van uw aankomst in
Jersey te weten.

U dient online een kort aanvraagformulier in te vullen.
U kunt via de telefoon of in persoon hulp krijgen als
het nodig is.

•	
Het is een vereiste dat u enige in enig land
gepleegde strafrechtelijke veroordeling aangeeft
want alle aanvragers en personen ten laste worden
aan strafrechtelijke controles onderworpen. Het niet
aangeven van strafrechtelijke veroordelingen kan uw
aanvraag beïnvloeden.

Naaste familieleden die voor 31 december 2020 niet
in Jersey wonen worden in staat gesteld zich aan te
sluiten bij hun EU-familielid in Jersey op enig tijdstip
in de toekomst zo lang de verwantschap nog bestaat.

Meer informatie
www.gov.je/brexit | settledstatus@gov.je | 01534 447900

Toelichting bij de Aanvraag

Aanvraagprocedure
Ga naar
www.gov.je

Kies
settlement
scheme
aanvraag
formulier

vul in
online
aanvraag
formulier +
betaling

Een dossierbehandelaar zal
contact met u
opnemen om
een fspraak te
maken

identiteit en
nationaliteit
persoonlijk
nagaan

bevestiging
van ‘settled
‘status’ wordt
per mail of post
verzonden

1.	
De Settlement Scheme aanvragen gaat via een
online formulier. Voor toegang tot het formulier ga
naar: www.gov.je of www.one.gov.je door gebruik
van een computer, laptop of smartphone.

4.	Een Dossierbehandelaar zal contact met u opnemen
om een afspraak te maken voor u en uw familie om
ons te bezoeken en uw identiteitsdocumenten te
verstrekken en andere mogelijk nodige informatie.

2.	
Kies het Jersey
Aanvraagformulier

5.	
U dient zich te melden bij Customer and Local
Services Department in La Motte Street of bij Jersey
Customs and Immigration op Maritime House om
uw identiteitsdocumenten te laten controleren.

EU

Settlement

Scheme

3.	Vul het online aanvraagformulier in en betaal online.
Het kost £25 per volwassene en £12,50 per kind
beneden de 16 jaar.
	U kunt ook online aanvragen bij het Customer and
Local Services Department in La Motte Street.
	Elke EU burger van 16 jaar of ouder dient zijn/haar
eigen aanvraagformulier in te vullen.
	Kinderen van alleen onder de 16 jaar dienen in de
aanvraag van een ouder of voogd opgenomen
te worden.

	Elke op uw aanvraag vermelde aanvrager en elke
persoon ten laste dient persoonlijk aanwezig te
zijn om de nodige documenten voor te leggen.
Kinderen onder de 16 jaar dienen een geboorteakte
of nationaal identiteitsdocument voor te leggen.
6.	Uw ‘Settled Status’ bevestigingsbrief zal u per mail
of post toegestuurd worden.

Privacykennisgeving
Jersey Customs and Immigration Service (JCIS) zal als de “Beheerder” van uw gegevens handelen en zal de door u
verstrekte informatie gebruiken op een wijze in overeenstemming met de Data Protection (Jersey) Law 2018.
Ten behoeve van de Jersey EU Settlement Scheme zullen wij persoonlijke door de Social Security Department bewaarde
informatie elektronisch inzien om de wettelijke verwerking van specifieke gegevens te faciliteren. Dit houdt in uw Social
Security Number (SSN); Geboortedatum, Verblijfsstatus; wat u bijdragen waren en informatie met betrekking tot enige
uitkeringsaanvragen. JCIS zal uw informatie ook gebruiken om strafrechtelijke bestanden na te gaan.
Tenzij wij voldoende informatie hebben en uw toestemming deze informatie waar nodig te gebruiken zijn wij niet in
staat u op basis van de Jersey EU Settlement Scheme Status te verlenen.
Het kan zijn dat wij uw immigratiestatus aan andere States of Jersey (SOJ) afdelingen, instanties en andere instellingen
dienen door te geven. Voorbeelden hiervan zijn, maar niet beperkt tot: de politie en instanties van wetshandhaving;
rechtbanken en douane- en immigratieautoriteiten in het VK en Eilanden.
Voor meer informatie wat betreft hoe wij uw gegevens en uw rechten gebruiken, verwijzen wij u graag naar het
privacybeleid en schema voor documentenbehoud van Jersey Customs and Immigration Service , beschikbaar als u
hier klikt.

Meer informatie
www.gov.je/brexit | settledstatus@gov.je | 01534 447900
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