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► Brexit & economische migratie van Britse onderdanen in de EU

► Zakenreizen & komen werken in België vanaf 2021

► Nieuw immigratiesysteem van het VK

► Belangrijkste aandachtspunten

► Q&A
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BREXIT & ECONOMISCHE MIGRATIE VAN BRITSE 

ONDERDANEN NAAR BELGIË

Registratie als inwoner of 

grensarbeider

Artikel 50-vergunning (M-kaart) of arbeidsvergunning 

voor grensarbeiders (N-kaart) bekomen, die recht 

geeft op wonen & werken in België

Transitie

Vrije toegang tot de EU-

arbeidsmarkt
Immigratieregelingen voor niet-EU-burgers

VK-onderdanen en 

hun familieleden 

die al in België 

verblijven

Britse reizigers –

zaken- en 

persoonlijke 

reizen

Nieuwe Britse 

aanwervingen

Geen beperking op activiteiten of 

verblijfsduur

Screening van activiteiten en duur

31 DECEMBER 2020 / 1 JANUARI 2021

Overgangsperiode eindigt

31 DECEMBER 2021
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ZAKENREIZEN NAAR BELGIË
VANAF JANUARI 2021

EU en VK kwamen tot een akkoord over een 

visumvrijstellingsprogramma voor toegang en verblijf tot en 

met 90 dagen binnen een periode van 180 dagen in het 

Schengengebied (inclusief België)

EU en VK sloten een handels- en samenwerkingsakkoord 

(TCA):

- Toegang van zakelijke bezoekers zonder arbeidsvergunning 

of onderzoek naar de economische noden

- Specifieke lijst activiteiten (geen voorbehouden bij België)

- Voor een periode tot 90 dagen in een periode van 6 maanden

- Onmiddellijk van toepassing

- Loopt parallel met de vrijstellingen voorzien in gewestelijk 

beleid, de meest gunstige voorwaarden zijn van toepassing 

(kunstenaars, journalisten …)
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ZAKENREIZEN NAAR BELGIË
VANAF JANUARI 2021

Lijst activiteiten vrijgesteld van de TCA-arbeidsvergunning:

Vergaderingen en consultaties

Onderzoek en ontwerp

Marketingonderzoek

Opleidingsseminars

Handelsbeurzen & tentoonstellingen

Sales

Aankopen

Diensten na verkoop of na verhuur

Commerciële transacties

Toerismepersoneel

Vertalen & tolken

Een onderneming opstarten
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ZAKENREIZEN NAAR BELGIË
BELANGRIJKE RICHTLIJNEN

Frequentie van de reizen

► Hou rekening met de frequentie van de 

zakenreizen, aangezien dat een ‘red flag’ kan 

zijn voor de nationale autoriteiten

Documenten en formaliteiten
► Controleer de geldigheidsduur van uw paspoort 

(minimaal 6 maanden) 

► Detacheringsbewijs, dekkingsbewijs sociale 

zekerheid?

► Voorafgaande reisautorisatie ETIAS in 2022

Beperkingen in tijd

► Hou rekening met alle dagen die u vooraf 

doorbracht in het Schengengebied (inclusief 

persoonlijke reizen)

► ‘Smart Borders’ in 2023? 

Toegelaten activiteiten en 

mogelijkheid tot reizen?
► Ga na of de activiteiten toegelaten zijn onder 

het statuut van zakelijke bezoeker in het land 

van bestemming

► COVID-beperkingen? Enkel essentiële reizen?
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KOMEN WERKEN IN BELGIË
VANAF JANUARI 2021

Nieuwe vestigingen in België voor het werk onderworpen aan gewestelijk immigratiebeleid 

voor niet-EER-onderdanen
Toegang tot werk 

Aanvragen van arbeidsvergunning/single permit voor Britse werknemers, zelfs grensarbeiders en 

contractuele dienstverrichters

Aanvragen van een beroepskaart voor Britse zelfstandigen

Gewestelijke bevoegdheid: autorisaties afgeleverd door het gewest waarin de arbeid zal worden verricht 
(verschillen tussen gewesten (e.g. salarisdrempel, duur van de vergunning enz.))

Toelatingsvoorwaarden

Voor Britse werknemers: kwalificaties en/of salarisdrempels (zo niet, arbeidsmarktanalyse of knelpuntberoep)

Voor Britse zelfstandigen: economische toegevoegde waarde

Impact TCA?

! Britse werknemers kunnen een arbeidsvergunning verkrijgen 

als grensarbeider en een EU-ICT-vergunning

Termijn

2 weken - 3 maanden voor arbeidsvergunning/single permit 

1 - 6 maanden voor beroepskaarten
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NIEUW IMMIGRATIESYSTEEM
IN HET VK

► Activiteiten vrijgesteld van arbeidsvergunning voor bezoekers die zich 

verplaatsen voor hun werk en binnen een onderneming overgeplaatste 

personen gedurende maximaal 6 maanden in een periode van 12 maanden

► Nieuw ‘Skilled Worker’-visum voor werknemers met een jobaanbieding gelijk 

aan of hoger dan 70 punten

- Van toepassing sinds 1 december 2020

- Digitale aanvraagprocedure voor EER-onderdanen met 

biometrische paspoorten (geen persoonlijke afspraak met het 

visumaanvraagcentrum)

► Vereenvoudigde ‘cooling off’-periode ICT-visum niveau 2

► Geen immigratiecategorie voor laaggeschoolde werknemers
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BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN VOOR 2021

Langere termijnen
► Verwerkingstermijnen arbeidsvergunningen

► Vereisten arbeidsmarktanalyse

Financiële impact voor werkgevers
► Salarisvereisten markt

► Kosten overheid

► Kosten immigratiedienst

► Socialezekerheidskosten voor lokale aanwervingen

Grotere complexiteit
► Uiteenlopende immigratiesystemen binnen de EU

► Regels voor zakenreizen

► Controles van het recht op werken voor Britse onderdanen

Beperkte duur
► Duur van de zakenreis

Strengere toelatingscriteria om in de EU te werken
► Kwalificaties

► Loon



Q&A
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Jo Antoons

jantoons@fragomen.com

0032.2.250.49.00

BEDANKT!
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