
Brexit handelsakkoord 

(versie oktober 2021) 

Terugtrekking 
 

De Brexit is het gevolg van een referendum dat in het Verenigd Koninkrijk gehouden werd in 2016. 

Op 23 juni 2016 stemde 51,9% van de opgekomen Britten ervoor om de Europese Unie te verlaten.  

Overeenkomstig art. 50 van het EU-verdrag, zou het Verenigd Koninkrijk na 47 jaar lidmaatschap op 

29 maart 2019  officieel uittreden uit de Unie. Deze periode werd een aantal keer verlengd, 

uiteindelijk tot 31 januari 2020, om een harde “no deal” Brexit te vermijden.  

Op het allerlaatste moment werd toen een akkoord gesloten en parlementair goedgekeurd over de 

uittreding (Withdrawal Agreement of “Terugtrekkingsakkoord”). Het terugtrekkingsakkoord stelde 

een overgangsperiode in en bepaalde onder meer dat EU-onderdanen en Britten die zich vóór 31 

december 2020 in het Verenigd Koninkrijk of de EU gevestigd hadden en dit tijdig lieten registreren, 

ook na de overgangsperiode grotendeels dezelfde rechten konden behouden (zie pagina 8, “Reeds 

aanwezige Britten”).  

Het Verenigd Koninkrijk is sedert 31 januari 2020 officieel geen lid meer van de Europese Unie. 

Gedurende het hele jaar 2020 gold wel een overgangsperiode: tijdens deze overgangsperiode bleven 

de bestaande EU-regels gelden (enkel was het Verenigd Koninkrijk niet langer aanwezig in de 

Europese instellingen). Tijdens deze periode werd dus gehandeld alsof het Verenigd Koninkrijk nog 

lid van de Unie was, en alsof de Britten nog burgers van de Unie waren.  

Het vrij verkeer van diensten valt in principe niet onder het terugtrekkingsakkoord. Vanaf 1 januari 

2021 geldt er geen vrij dienstenverkeer meer vanuit het Verenigd Koninkrijk.  

Ook voor de toekomstige handelsbetrekkingen vanaf 2021 werd eind 2020 een akkoord gevonden 

met de Europese Unie (Trade and cooperation Agreement of “Handelsakkoord”). 

 

Handelsakkoord 
 

Op 1 januari 2021 liep de overgangsperiode af. Voor de toekomstige betrekkingen tussen de 

Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk werd op 24 december 2020 een Handelsakkoord gesloten. 

Dit handels- en samenwerkingsakkoord regelt de betrekkingen na afloop van de overgangsperiode. 

Door een uitzonderlijke goedkeuringsprocedure kon het akkoord al voorlopig toegepast worden 

vanaf 1 januari 2021 tot uiterlijk 28 februari 2021, en dit in afwachting van het formele 

goedkeuringsproces in de Raad en het Europees Parlement (zie PB 30 april 2021).  

Inhoudelijk ligt het Handelsakkoord ergens tussen een soft Brexit (te vergelijken met de bestaande 

relatie van Europa met de EVA-landen en Zwitserland) en een harde Brexit in, o.m. door de impact 

van niet-tarifaire belemmeringen, zowel aan de grens, als ‘behind-the-border’. 

Einde vrij verkeer vanaf 1 januari 2021 
Britse onderdanen en ondernemers gevestigd in het Verenigd Koninkrijk genieten sinds 1 januari 

2021 niet langer het vrij verkeer van werknemers, noch het vrij verkeer van diensten. Dat wil zeggen 

dat de toegang tot de Vlaamse arbeidsmarkt voor deze doelgroep onderworpen is aan een 

voorafgaandelijke toelating tot arbeid, in de vorm van een arbeidskaart en -vergunning (voor korte 
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periodes van tewerkstelling of voor grensarbeiders), een gecombineerde vergunning (voor verblijf en 

tewerkstelling van meer dan 90 dagen), of een beroepskaart (voor zelfstandige activiteiten). 

De algemene regels, voorwaarden en procedures voor economische migranten zijn van toepassing, 

zowel voor buitenlandse werknemers als buitenlandse zelfstandigen. Dat wil zeggen dat ook de 

bestaande vrijstellingen van toepassing zijn. 

➢ Wie heeft een toelating tot arbeid nodig? 

 

Britse onderdanen (ongeacht hun woonplaats): genieten niet langer het vrij verkeer van 

werknemers of diensten, en hebben een arbeidskaart, single permit of beroepskaart nodig 

om arbeid te verrichten in België. Britse onderdanen met een verblijfsrecht in een lidstaat 

van de Europese Unie, worden beschouwd als derdelander zolang ze niet de nationaliteit van 

deze lidstaat verwerven. Zij hebben dus niet automatisch toegang tot de Vlaamse 

arbeidsmarkt, maar hebben eveneens een toelating tot arbeid nodig. Britse onderdanen 

kunnen vanuit de lidstaat van de Europese Unie waar ze wettig verblijven en werken wel 

wettig gedetacheerd worden naar een andere lidstaat. De vrijstelling Vander Els blijft van 

toepassing op Europese (niet-Britse) ondernemingen. 

 

- Ondernemingen gevestigd in het Verenigd Koninkrijk: Voor activiteiten op zelfstandige 

basis (independent professionals) is een beroepskaart vereist. Ondernemingen genieten 

niet langer het vrij verkeer van diensten. Britse ondernemingen kunnen zonder toelating 

geen diensten verrichten op Vlaams grondgebied. De werknemers van een Britse 

onderneming die wettig tewerkgesteld worden in het Verenigd Koninkrijk, hebben een 

toelating nodig om hier tijdelijk prestaties te verrichten voor de Britse werkgever 

(contractual service suppliers). De algemene regels voor economische migratie zijn op 

hen van toepassing: de vrijstelling Vander Elst is niet langer van toepassing op Britse 

ondernemingen.  

 

➢ Wie heeft geen toelating tot arbeid nodig? 

- Voor verschillende prestaties voor korte duur (max. 90 dagen binnen een periode van 

180 dagen) is geen toelating vereist voor Britse onderdanen. De specifieke vrijstellingen 

gelden zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. (zie vanaf pagina 3, 

“Vrijstellingen” 

- Britse onderdanen die reeds voor het einde van de overgangsperiode wettig verblijf 

hadden in België (en hun verblijfskaart omruilden naar M-kaart), genieten volledige 

toegang tot de Belgische arbeidsmarkt (zie pagina 8, “Reeds aanwezige Britten”). 

- De algemene vrijstellingen voor derdelanders zijn van toepassing (vrijstellingen 

arbeidskaart – vrijstellingen beroepskaart) 

 

Toegang tot het grondgebied 
Een internationaal paspoort volstaat om vanuit het Verenigd Koninkrijk België binnen te komen. Er 

geldt nog steeds een visumvrijstelling voor verblijven van korte duur (max. 90 dagen binnen een 

periode van 180 dagen) voor Britse onderdanen.  

➢ Alle UK onderdanen zijn vrijgesteld van visum kort verblijf, op basis van hun nationaliteit, en 

dit ongeacht waar ze wonen. Bij een controle aan de grens moeten Britten aantonen dat ze 

aan de algemene binnenkomstvoorwaarden voldoen, i.c. reisdoel, verblijfsomstandigheden, 

voldoende bestaansmiddelen voor de verblijfskosten en terugreis, geen gevaar vormen voor 
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de openbare orde, nationale veiligheid, volksgezondheid of internationale betrekkingen van 

een van de EU-lidstaten. 

➢ Derdelanders gevestigd in het Verenigd Koninkrijk zijn niet vrijgesteld van visum kort verblijf 

zolang ze niet de Britse nationaliteit hebben. 

Vrijstellingen arbeidskaart voor korte duur, geldig voor alle derdelanders (algemeen) 

 
1) Geen arbeidskaart vereist, wel geldige limosamelding nodig 

 

1° de handelsvertegenwoordigers met hoofdverblijf in het buitenland, die hun klanten in België 

bezoeken, voor rekening van in het buitenland gevestigde ondernemingen zonder bijhuis in 

België, op voorwaarde dat hun verblijf in België niet langer duurt dan drie opeenvolgende 

maanden;  

  2° de personen die naar België gekomen zijn om, voor rekening van een in het buitenland 

gevestigde onderneming, door de Belgische nijverheid geleverde goederen in ontvangst te 

nemen, op voorwaarde dat hun verblijf in België niet langer duurt dan drie opeenvolgende 

maanden;  

  3° de in het buitenland verblijvende journalisten die verbonden zijn aan in het buitenland 

uitgegeven dagbladen of in het buitenland gevestigde persagentschappen of radio- of 

televisiestations, die naar België komen voor de uitoefening van hun opdracht, op voorwaarde 

dat hun verblijf in België niet langer duurt dan drie opeenvolgende maanden; 

  4° de werknemers die tewerkgesteld worden in een buitenlandse onderneming, die naar België 

komen om een opleiding te volgen in de Belgische zetel van de groep van ondernemingen 

waartoe hun onderneming behoort, in het kader van een opleidingsovereenkomst tussen de 

zetels van de groep van ondernemingen, op voorwaarde dat hun verblijf in België niet langer 

duurt dan drie opeenvolgende maanden;  

  5° de leidinggevende-ICT, specialist-ICT of stagiair-werknemer-ICT die zijn recht op 

kortetermijnmobiliteit uitoefent; 

  6° de onderdaan van een derde land die in het kader van onderzoek zijn recht op 

kortetermijnmobiliteit uitoefent; 

2) Geen arbeidskaart vereist, geen limosamelding nodig 

 

1° De werknemers tewerkgesteld in de sector van het internationaal vervoer van personen of 

goederen, tenzij deze werknemers cabotageactiviteiten op het Belgisch grondgebied verrichten; 

Overeenkomstig art. 462 van het Handelsakkoord, kunnen Britse chauffeurs een beperkt aantal 

ritten, met inbegrip van cabotage, uitvoeren op Europees grondgebied. Het Britse rijbewijs wordt 

voor deze korte doortocht in Europa (max. 185 dagen) erkend. Het Brits bewijs van 

vakbekwaamheid wordt echter niet erkend, ongeacht of dit op het rijbewijs of op een 

afzonderlijke kwalificatiekaart vermeld is. Een Europese code 95 is voor elke korte doortocht in 

Europa vereist. 

  2° De werknemers die naar België worden gedetacheerd voor de initiële assemblage en/of de 

eerste installatie van een goed, die een wezenlijk bestanddeel uitmaakt van een overeenkomst 

voor de levering van goederen en die noodzakelijk is voor het in werking stellen van het 



geleverde goed en die uitgevoerd wordt door gekwalificeerde en/of gespecialiseerde 

werknemers van de leverende onderneming, wanneer de duur van de bedoelde werken niet 

meer dan acht dagen bedraagt. Deze afwijking geldt evenwel niet voor activiteiten in de 

bouwsector; 

  3° De werknemers die als gespecialiseerde technici tewerkgesteld worden door een in het 

buitenland gevestigde werkgever en naar België komen om dringende onderhoudswerken of 

dringende reparatiewerken uit te voeren aan machines of apparatuur die door hun werkgever 

geleverd werden aan de in België gevestigde onderneming in dewelke de reparaties of het 

onderhoud plaatsvinden, mits hun verblijf nodig voor de activiteiten, niet meer dan 5 dagen per 

kalendermaand bedraagt; 

  4° De werknemers die naar België komen voor het bijwonen van wetenschappelijke congressen;  

  5° De werknemers die naar België komen voor het bijwonen van vergaderingen in beperkte 

kring, mits hun aanwezigheid op deze vergaderingen maximum 60 dagen per kalenderjaar niet 

overschrijdt, met een maximum van 20 opeenvolgende kalenderdagen per vergadering;  

  6° De werknemers die door een overheidsdienst worden tewerkgesteld; 

  7° De werknemers die tewerkgesteld worden door een internationale instelling van publiek 

recht in België gevestigd en waarvan het statuut geregeld wordt door een in werking getreden 

verdrag; 

  8° De leden van een diplomatieke of consulaire zending; 

  9° De werknemers die in het buitenland verblijven, er tewerkgesteld worden door een in het 

buitenland gevestigde werkgever en die naar België komen om aan internationale 

sportwedstrijden deel te nemen evenals de scheidsrechters, begeleiders, officiële 

vertegenwoordigers, personeelsleden en alle andere personen geaccrediteerd en/of erkend door 

internationale of nationale sportfederaties, voor zover hun verblijf in het land, nodig voor deze 

activiteiten, de duur van de sportproef en hoogstens 3 maanden per kalenderjaar niet 

overschrijdt; 

  10° De artiesten met internationale faam evenals de begeleiders waarvan de aanwezigheid 

vereist is voor het schouwspel op voorwaarde dat hun verblijf in België, nodig voor deze 

activiteiten, niet meer dan 21 dagen per kwartaal bedraagt; 

  11° De vorsers en de leden van een wetenschappelijk team die in het buitenland verblijven en 

door een universiteit of een wetenschappelijke instelling gevestigd in het buitenland worden 

tewerkgesteld, die in België aan een wetenschappelijk programma in een onthaaluniversiteit of 

een wetenschappelijke instelling deelnemen, op voorwaarde dat hun verblijf, nodig voor deze 

activiteiten, niet meer dan 3 maanden per kalenderjaar bedraagt. 

3) Vrijstelling arbeidskaart voor korte aanwerving in het Vlaamse gewest 

 

1° Onderzoekers of internationaal docenten verbonden aan een Belgische erkende 

onderzoeksinstelling voor maximum 90 dagen binnen een periode van 180 dagen.  

 

  



Vrijstellingen beroepskaart voor korte duur, geldig voor alle derdelanders (algemeen) 
 

1° de vreemdelingen die in België zakenreizen ondernemen, voor- zover de duur van het 

verblijf, nodig voor deze zakenreis, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt; onder 

zakenreis dient verstaan te worden: de verplaatsingen gedaan in België door vreemdelingen, 

voor eigen rekening of voor rekening van hun vennootschap en die hier geen 

hoofdverblijfplaats hebben met als doel professionele partners te bezoeken, professionele 

contacten te onderzoeken en te ontwikkelen, onderhandelen over en afsluiten van 

contracten, deel te nemen aan salons, beurzen en tentoonstellingen om er hun producten 

voor te stellen en te verkopen, of nog deel te nemen aan de raden van bestuur of algemene 

vergaderingen van vennootschappen; 

  2° de vreemdelingen, die geen hoofdverblijfplaats hebben in België en hier conferenties 

geven, voor zover de duur van het verblijf, nodig voor deze conferenties, geen drie 

opeenvolgende maanden overschrijdt; 

  3° de buitenlandse journalisten, die geen hoofdverblijfplaats hebben in België en er 

prestaties verrichten in het kader van hun beroep, voor- zover de duur van het verblijf, nodig 

voor deze activiteiten, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt; 

  4° de buitenlandse sportlui en, in voorkomend geval, hun buitenlandse zelfstandige 

begeleiders, die geen hoofdverblijfplaats hebben in België en die hier prestaties verrichten in 

het kader van hun respectievelijk beroep, voor zover de duur van het verblijf, nodig voor 

deze activiteiten, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt; 

  5° de buitenlandse artiesten en, in voorkomend geval, hun buitenlandse, zelfstandige 

begeleiders, die geen hoofdverblijfplaats hebben in België en die hier prestaties verrichten in 

het kader van hun respectievelijk beroep, voor zover de duur van het verblijf, nodig voor 

deze activiteiten, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt; 

  6° de buitenlandse studenten die in België, in het kader van hun studies, een stage 

vervullen, voor de duur van hun stage; 

  7° de vreemdelingen die in België een stage verrichten die werd goedgekeurd door de 

bevoegde overheid in het kader van ontwikkelingssamenwerking of van 

uitwisselingsprogramma's gebaseerd op wederkerigheid, voor de duur van hun stage; 

8° (stagiair-) advocaten ingeschreven bij de Orde van Advocaten (niet beperkt in duurtijd). 

 

Grensarbeiders 
Natuurlijke personen woonachtig in het Verenigd Koninkrijk komen in aanmerking voor een statuut 

als grensarbeider in België wanneer zij prestaties verrichten op Vlaams grondgebied en dagelijks of 

minstens wekelijks terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk.  

Hun tewerkstelling is onderworpen aan arbeidskaart (als werknemer aangeworven in België, of als 

gedetacheerde werknemer).  

Zij verkrijgen tevens een bijzonder verblijfsdocument als grensarbeider. Voorlopig is dit 

verblijfsdocument voorbehouden aan werknemers aangeworven in België. 



Extra vrijstellingen Handelsakkoord 
 

Het handelsakkoord voorziet een aantal specifieke vrijstellingen van arbeidskaart die doorgaans 

terug te brengen zijn tot de bestaande vrijstellingen voor korte duur (zie hoger), maar in bepaalde 

gevallen hiervan licht afwijken.  

Toepassingsgebied Handelsakkoord: 

➢ Duurtijd: Deze vrijstellingen gelden steeds voor een periode van maximum 90 dagen binnen 

een periode van 180 dagen. Deze periode geldt niet per lidstaat, maar wel voor het hele 

grondgebied van de Europese Unie. Dit omdat het de Europese Unie is die partij is bij het 

Handelsakkoord en niet de lidstaten apart; 

➢ Binnen grondgebied EU: Het territoriaal toepassingsgebied van het Handelsakkoord is 

beperkt tot het grondgebied van de Europese lidstaten en het Verenigd Koninkrijk, en wordt 

het niet uitgebreid tot de landen van EER; 

➢ Specifieke vrijstellingen voor UK, Canada en Japan: De specifieke vrijstellingen op basis van 

het Handelsakkoord gelden enkel voor Britse onderdanen die tijdelijk door hun Britse 

werkgever uitgezonden worden naar Europa. Dezelfde vrijstellingen gelden voor onderdanen 

van Canada en Japan, wanneer zij door hun Canadese of Japanse werkgever tijdelijk 

uitgezonden worden naar Europa. Dit op basis van de Handelsakkoorden afgesloten met 

Canada (in werking sedert 21 september 2017) en Japan (in werking sedert 1 februari 2019); 

➢ Geen vrije dienstverlening: De specifieke vrijstellingen geven betrokkene niet de toelating 

om vrij diensten aan te bieden aan een ruim publiek op Europees grondgebied.  

➢ Geen gevolgen op limosaverplichting: De limosaverplichtingen, die deel uitmaken van het 

arbeidsrecht, wijzigen niet door het handelsakkoord. Indien de bestaande limosavrijstelling 

strengere eisen stelt inzake duurtijd (bv. vergaderingen in beperkte kring of initiële 

assemblage en/of de eerste installatie van een goed), is de vrijstelling van arbeidskaart geldig 

gedurende 90 dagen, maar is een limosamelding vereist van zodra de limosavrijstelling 

afloopt. 

Een vrijstelling van arbeidskaart geldt voor volgende activiteiten van korte duur, specifiek voor 

onderdanen van het Verenigd Koninkrijk, Japan of Canada, wanneer zij door hun werkgever gevestigd 

in het Verenigd Koninkrijk, Japan of Canada tijdelijk uitgezonden worden naar Europa: 

a) bijeenkomsten en overleg: natuurlijke personen die deelnemen aan vergaderingen of 
conferenties, of zijn betrokken bij overleg met zakenpartners; 

b) onderzoek en ontwerp: technische, wetenschappelijke en statistische onderzoekers die 
onafhankelijk onderzoek verrichten of onderzoek voor een rechtspersoon van de Partij 
waarvan de zakelijke bezoeker voor een kort verblijf een natuurlijke persoon is; 

c) marketingonderzoek: marktonderzoekers en -analisten die onderzoek of analyse 
verrichten voor een rechtspersoon van de Partij waarvan de zakelijke bezoeker voor een kort 
verblijf een natuurlijke persoon is; 

d) opleidingsseminars: personeelsleden van een onderneming die het grondgebied 
binnenkomen dat door de zakelijke bezoeker voor een kort verblijf wordt bezocht om een 
opleiding te krijgen in technieken en arbeidspraktijken die worden gebruikt door 
ondernemingen of organisaties op het grondgebied die door de zakelijke bezoeker voor een 
kort verblijf worden bezocht, mits de ontvangen opleiding beperkt is tot waarneming, 
vertrouwdmaking en klassikaal onderricht; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=EN
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e) beurzen en tentoonstellingen: personeel dat op een beurs reclame maakt voor zijn 
onderneming of voor de producten of diensten van die onderneming; 

f) verkoop: vertegenwoordigers van een leverancier van diensten of goederen die 
bestellingen opnemen of over de verkoop van goederen of diensten onderhandelen of voor 
die leverancier overeenkomsten voor de verkoop van diensten of goederen sluiten, zonder 
zelf goederen of diensten te leveren. Zakelijke bezoekers voor een kort verblijf verkopen niet 
rechtstreeks aan het publiek; 

g) inkoop: kopers die goederen of diensten kopen voor een onderneming, of leidinggevend 
en toezichthoudend personeel, dat betrokken is bij een commerciële transactie die 
plaatsvindt op het grondgebied van de Partij waarvan de zakelijke bezoeker voor een kort 
verblijf een natuurlijke persoon is; 

h) service na verkoop of lease: installateurs, reparatie- en onderhoudspersoneel en 
toezichthouders met specialistische kennis die van wezenlijk belang is voor de contractuele 
verplichting van een verkoper, die diensten verlenen of werknemers opleiden om diensten te 
verlenen op grond van een garantie of een ander dienstverleningscontract in verband met de 
verkoop of verhuur van commerciële of industriële uitrusting en machines, met inbegrip van 
computersoftware, gekocht of gehuurd van een rechtspersoon van de Partij waarvan de 
zakelijke bezoeker voor een kort verblijf een natuurlijke persoon is, gedurende de looptijd 
van de garantie of het dienstverleningscontract; 

Toelichting: Er zijn twee mogelijkheden: 

1) Firma A, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, Canada of Japan, heeft het goed aan de 
Vlaamse klant B verkocht/verhuurd/geleased, en in dit leveringscontract tussen firma 
A en de Vlaamse klant B werd een clausule opgenomen van installatie/onderhoud 
van het goed door firma A. Firma A valt onder vrijstellingsgrond h) voor 
installatie/onderhoud van het goed. 

2) Firma A heeft het goed aan de Vlaamse klant B verkocht/verhuurd/geleased, en in 
het leveringscontract tussen firma A en de Vlaamse klant B werd een clausule 
opgenomen van installatie/onderhoud van het goed door firma A. Firma A besteedt 
de installatie/het onderhoud van het goed uit aan een ander bedrijf C, gevestigd in 
het Verenigd Koninkrijk, Canada of Japan. Firma C valt onder vrijstellingsgrond h) 
voor installatie/onderhoud van het goed. Belangrijk is dat de 
installatie/onderhoudsovereenkomst gesloten wordt tussen firma A en firma C, in 
uitvoering van de clausule van installatie/onderhoud die opgenomen is in het 
oorspronkelijke leveringscontract tussen firma A en de Vlaamse klant B. De Vlaamse 
klant kan de installatie/het onderhoud van het goed dus niet vrij uitbesteden aan om 
het even welk bedrijf.   

i) commerciële transacties: leidinggevend en toezichthoudend personeel en personeel voor 
financiële diensten (met inbegrip van verzekeraars, bankiers en beleggingsmakelaars) dat 
betrokken is bij een commerciële transactie voor een rechtspersoon van de Partij waarvan de 
zakelijke bezoeker voor een kort verblijf een natuurlijke persoon is; 

j) toerismepersoneel: vertegenwoordigers van hotels of reisbureaus, gidsen of 
reisorganisaties, die een congres of beurs bijwonen of daaraan deelnemen of een rondreis 
begeleiden die is begonnen op het grondgebied van de Partij waarvan de zakelijke bezoeker 
voor een kort verblijf een natuurlijke persoon is;  

k) vertaling en vertolking: vertalers of tolken die diensten verlenen als werknemers van een 
rechtspersoon van de Partij waarvan de zakelijke bezoeker voor een kort verblijf een 
natuurlijke persoon is. 



Reeds aanwezige Britten 
Voor Britten en hun familieleden die reeds aanwezig waren op Belgisch grondgebied op 31 december 
2020, geldt een voordeliger regime. Het Terugtrekkingsakkoord garandeert de voortzetting van hun 
recht op verblijf en een automatische toelating tot arbeid: 

➢ Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden die al in België verbleven op 31 

december 2020, moeten een aanvraag indienen om hun respectievelijke E/E+/F/F+ kaart om 

te ruilen. Ze krijgen een nieuw document in de plaats, de zogenaamde Brexit kaart – 

elektronische M-kaart. Dit geeft een verblijfsrecht van onbepaalde duur en een 

automatische toelating tot arbeid – zij zijn vrijgesteld van arbeidskaart of beroepskaart, op 

basis van hun specifieke verblijfskaart M.  

➢ Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die op 31 december 2020 reeds als grensarbeider in 

België werken, moeten een aanvraag indienen om hun Bijlage 15 om te ruilen. Ze krijgen een 

nieuw document in de plaats: elektronische N-kaart.  

➢ Gedetacheerde Britten: Het terugtrekkingsakkoord heeft in principe geen betrekking op vrij 

verkeer van diensten, en sluit gedetacheerde Britten dus uit. Toch staat de federale overheid 

een omruiling van verblijfskaart toe naar M-kaart, ook wanneer het gedetacheerde 

werknemers of zelfstandigen betreft.  Let op: voor grensarbeiders wordt er wel een 

onderscheid gemaakt. Enkel en alleen onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die nu reeds 

in België werken als grensarbeider met een Belgische arbeidsovereenkomst zullen een N-

kaart kunnen aanvragen bij de gemeente. Diegenen die gedetacheerd worden, vallen niet 

onder het Terugtrekkingsakkoord. Voor hen wordt geen N-kaart afgeleverd en is een 

toelating tot arbeid met arbeidskaart voor grensarbeider nodig (onderdaan VK is 

derdelander). 

Eén jaar de tijd om kaart om te ruilen: De aanvraag voor een M- of N-kaart moet gebeuren voor 31 

december 2021. Na 31 december 2021 is de aanvraag enkel nog mogelijk als kan worden aangetoond 

dat de aanvraag niet eerder kon worden ingediend. Tijdens de aanvraagperiode blijven alle 

verblijfsrechten van potentiële begunstigden beschermd (inclusief de  toegang tot arbeid): de bijlage 

8, bijlage 8bis, E, E+, F en F+ kaart of bijlage 15 als grensarbeider blijven geldig tot ten laatste 31 

maart 2022 en kunnen verder gebruikt worden in afwachting van een M- of N-kaart. Begunstigden 

die nog niet over een verblijfskaart beschikken of wiens huidige verblijfskaart vervalt, zullen bij de 

aanvraag van een M- of N-kaart in het bezit worden gesteld van een bijlage 56 (begunstigde met 

verblijfsrecht) of bijlage 57 (begunstigde grensarbeider). Deze bijlagen zijn drie maanden geldig en 

kunnen worden verlengd. 

M- kaart geeft toegang VDAB: Britten die onder toepassingsgebied van het Terugtrekkingsakkoord 

vallen hebben blijvend recht op VDAB-dienstverlening. Britten die na 31 december 2020 naar België 

komen om er te werken, hebben hier geen recht op. 

M-kaart geeft geen recht op vrij verkeer: Er bestaat geen vrij verkeer voor begunstigden van het 

Terugtrekkingsakkoord. De status verkregen in één lidstaat geeft echter geen rechten in een andere 

lidstaat. M.a.w. iemand met een M-kaart geniet geen vrij verkeer van werknemers en diensten 

binnen de Unie. Een persoon kan de status wel in meerdere lidstaten verkrijgen indien hij voor het 

einde van de overgangsperiode in meerdere lidstaten rechten heeft opgebouwd.  

Meer info 
Meer info over de rechtspositie van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden na 

de Brexit. 

https://www.agii.be/nieuws/de-impact-van-brexit-op-de-rechtspositie-van-britten-en-hun-familieleden#eenpunteenpunteenkortverblijf

