Beste onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die in België verblijven,
Beste familieleden van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk,
Op
31
januari
2020
heeft
het
Verenigd
Koninkrijk
de
Europese
Unie
verlaten.
Hierna volgde een overgangsperiode tot 31 december 2020, gedurende welke het recht
op vrij verkeer van toepassing bleef. Nu het einde van deze overgangsperiode nadert, wil ik u, als Belgische
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, inlichten over uw rechten op grond van het terugtrekkingsakkoord en de
procedure die moet worden gevolgd om deze rechten te waarborgen.
Het terugtrekkingsakkoord beschermt het verblijfsrecht van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die vóór het
einde van de overgangsperiode in België verbleven en van hun familieleden. Het beschermt ook de in- en
uitreisrechten van grensarbeiders uit het Verenigd Koninkrijk die vóór het einde van de overgangsperiode in België
economisch actief zijn.
Om van deze rechten te kunnen blijven genieten, zullen alle onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun
familieleden een aanvraag moeten indienen bij de gemeente waar zij gewoonlijk verblijven of werken voor één
van de nieuwe statussen voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord. Voor diegenen die al in het bezit zijn
van een geldig verblijfsdocument (bijlage 8/8bis/E/E+/F/F+ kaart) of document voor klein grensverkeer (bijlage 15),
is de te volgen procedure zeer eenvoudig gebleven. Voor diegenen die nog geen geldig verblijfsdocument hebben, is
de te volgen procedure vrijwel identiek aan de procedure die van toepassing is op Unieburgers. Gelieve onze website
(https://dofi.ibz.be) te raadplegen voor meer informatie over de procedures.
Indien uw aanvraag voor een nieuwe verblijfskaart wordt goedgekeurd, ontvangt u een nieuwe elektronische
verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M kaart). Indien uw aanvraag als grensarbeider wordt
goedgekeurd, ontvangt u een nieuwe elektronische kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het
terugtrekkingsakkoord (N kaart).
België heeft gekozen voor een verlengde aanvraagperiode tot 31 december 2021 om ervoor te zorgen dat u voldoende
tijd heeft om uw aanvraag in te dienen. Tijdens deze periode worden de rechten van de onderdanen van het Verenigd
Koninkrijk die in België verblijven vóór het einde van de overgangsperiode en hun familieleden, beschermd.
Wij raden sterk aan om zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen om uw rechten voor de toekomst veilig te stellen
en een vlotte overgang in de praktijk te garanderen. U kan uw nieuwe kaart aanvragen tussen 1 januari 2021 en 31
december 2021. Ik zal de gemeenten op de hoogte brengen van de procedure.
Het nieuwe verblijfsdocument
Indien u een verblijfsrecht krijgt, ontvangt u een verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M
kaart). Deze kaart is geldig voor een periode van 5 jaar, waarna u uw kaart kunt vernieuwen of een duurzaam verblijf
kunt aanvragen.

Indien u een duurzaam verblijf heeft, ontvangt u een nieuwe verblijfskaart voor begunstigden van het
terugtrekkingsakkoord met een vermelding naar het duurzaam verblijf (ook een M kaart). Deze kaart is 10 jaar
geldig, waarna u uw kaart kunt vernieuwen.
Begunstigden van het terugtrekkingsakkoord met een verblijfsrecht kunnen op een latere datum een aanvraag
indienen voor een duurzaam verblijf. Dit kan van zodra u aan de voorwaarden voldoet.
Het nieuwe document voor klein grensverkeer
Als grensarbeider ontvangt u een kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord
(N kaart). Deze kaart is geldig voor een periode van 5 jaar, waarna u uw kaart kunt vernieuwen.
Tussentijdse documenten
Wanneer u uw verblijfsstatus voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord aanvraagt, ontvangt u een bewijs
van aanvraag dat al uw verblijfsrechten dekt totdat er een beslissing is genomen.
Tot 31 maart 2022 kan u ook uw voormalig geldig verblijfsdocument (E/E+/F/F+) in België in de praktijk blijven
gebruiken in afwachting van het indienen van uw aanvraag en in afwachting van een beslissing. Deze voormalige
verblijfsdocumenten vormen het bewijs dat u gedurende de aanvraagperiode door het terugtrekkingsakkoord
beschermd bent, zij dekken geen rechten die aan Unieburgers zijn voorbehouden. Na 31 maart 2022 verliezen alle
voormalige verblijfsdocumenten automatisch hun rechtsgeldigheid, maar u kan het bewijs van aanvraag voor
begunstigden van het terugtrekkingsakkoord blijven gebruiken tot er een beslissing is genomen.
Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, zal uw gemeente u zo snel mogelijk de nieuwe verblijfskaart voor
begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M kaart) afleveren.
Buiten België reizen
Om uw status als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord aan de grens te bewijzen, moet u steeds zowel een
geldig identiteitsbewijs als het bewijs van aanvraag of uw geldige elektronische kaart voor begunstigden van het
terugtrekkingsakkoord (M/N kaart) kunnen voorleggen.
Tijdens de aanvraagperiode die tot 31 december 2021 duurt, kan u ook uw voormalig verblijfsdocument (bijlage
8, 8bis, E, E+, F, F+ kaart) aan de grens gebruiken om te bewijzen dat u beschermd bent door het
terugtrekkingsakkoord. Na deze datum wordt alleen het bewijs van aanvraag of de nieuwe elektronische kaarten
voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M/N kaart) aanvaard.
U zal moeten aanschuiven in de rij "ALL PASSPORTS" wanneer u op reis gaat, maar op vertoon van de
bovengenoemde documenten geniet u van dezelfde in- en uitreisrechten als voorheen.
Werk
Zowel het bewijs van aanvraag dat u ontvangt bij het aanvragen van één van de nieuwe statussen voor begunstigden
van het terugtrekkingsakkoord als de nieuwe elektronische kaarten (M/N kaart) vermelden dat u onbeperkt toegang
hebt tot de Belgische arbeidsmarkt. Dit gaat automatisch, u hoeft geen extra stappen te volgen om ervoor te zorgen
dat u in België kan blijven werken.
Wij raden u ten zeerste aan om regelmatig onze website te bezoeken (https://dofi.ibz.be) voor meer gedetailleerde
informatie omtrent criteria, procedure en in te dienen documenten. Op onze website kan u klikken op de rubriek
'Brexit', waar u het laatste nieuws kan terugvinden. Deze rubriek is beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels
en wordt bijgewerkt zodra er nieuwe informatie beschikbaar is. Op https://www.gov.uk/guidance/living-inbelgium kan u ook actuele informatie terugvinden.

Sammy Mahdi
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

State Secretary for Asylum and
Migration, in charge of the National
Lottery, attached to the Minister of the
Interior, Institutional Reform and
Democratic Renewal

Dear United Kingdom nationals living in Belgium,
Dear family members of United Kingdom nationals,

On 31st January 2020, the United Kingdom left the European Union. A transition period followed, lasting
until 31st December 2020 during which time, freedom of movement continued to apply. As we approach
the end of this transition period, I, as the Belgian State Secretary for Asylum and Migration, wish to inform
you of your rights under the Withdrawal Agreement and the procedure to follow in order to safeguard them.
The Withdrawal Agreement protects the right of residence for UK nationals living in Belgium before the
end of the transition period, and their family members. It also protects the exit and entry rights of UK
frontier workers working in Belgium before the end of the transition period.
In order to continue benefitting from these rights, all UK nationals and their family members will have
to apply for one of the new statuses for beneficiaries of the Withdrawal Agreement at their commune
where they reside or usually work. For those already in possession of a valid residence document (annexe
8/8bis/E/E+/F/F+ card) or document for local border traffic (annexe 15), the procedure to follow has been
kept very light. For those who do not yet have a valid residence document, the procedure to follow is almost
identical to the one applicable to EU citizens. Please refer to our website (https://dofi.ibz.be) for more
detailed information on the procedures.
If your application for a new residence card is successful, you will be issued a new electronic residence
card (M card) for beneficiaries of the Withdrawal Agreement. If your application as a frontier worker is
successful, you will be issued a new electronic card for local border traffic (N card) for beneficiaries of the
Withdrawal Agreement.
Belgium has opted for an extended application period lasting until 31st December 2021 in order to make
sure you have sufficient time to submit your application. During this period, the rights of UK nationals
living in Belgium before the end of the transition period, and their family members, are protected.
We strongly recommend that you apply as soon as possible in order to protect your rights for the future and
ensure as smooth a transition as possible. You can apply for your new card from 1st of January 2021 until
the 31 of December 2021. I will inform every commune of the process.
The new residence document
If you have a residence right, you will receive a residence card for beneficiaries of the Withdrawal
Agreement (M card). This card has a validity of 5 years, after you which you can renew your card or apply
for a permanent residence right.
If you have a permanent residence right, you will receive a residence card for beneficiaries of the
Withdrawal Agreement (M card) which will mention your permanent residence right. This card has a
validity of 10 years, after which you can renew your card.
As a UK national or a family member with a residence right for beneficiaries of the withdrawal agreement,
you can still apply for a permanent residence right at a later stage, as soon as you meet the conditions.

The new document for local border traffic
If you have a status as a frontier worker, you will receive a card for local border traffic as beneficiaries of
the Withdrawal Agreement (N card). This card has a validity of 5 years, after you which you can renew
your card.
Interim documentation
When applying for the new residence status, you will be given a certificate of application covering all your
residence rights until a decision has been taken.
Until 31st March 2022, you can also continue to use your former valid residence document (E/E+/F/F+) in
Belgium pending the submission of your application and a decision in Belgium. These former residence
documents will be proof that you are protected under the Withdrawal Agreement during the application
period, but they do not cover any rights reserved to EU citizens. After 31st March 2022, all former residence
documents will automatically lose their validity but you can continue to use the certificate of application
for beneficiaries of the Withdrawal Agreement until a decision has been taken.
Once a positive decision has been taken, your commune will issue you the new residence card for
beneficiaries of the Withdrawal Agreement (M card).
Travelling outside of Belgium
In order to prove your status as beneficiary of the Withdrawal Agreement at the border, you will need to
present both a valid ID and either the certificate of application or your valid electronic card for beneficiaries
of the Withdrawal Agreement (M/N card).
During the application period, which lasts until 31st December 2021, you can also use your former
residence document (annexe 8, 8bis, E, E+, F, F+ card) at the border to prove that you are protected by the
Withdrawal Agreement. After 31st December 2021, only the certificate of application or the new electronic
cards for beneficiaries of the Withdrawal Agreement (M/N card) will be accepted at the border.
You will have to use the “ALL PASSPORTS” lane when travelling but on presenting the above mentioned
documents, you will enjoy the same entry and exit rights as before.
Work
Under the Withdrawal Agreement, you have unlimited access to the Belgian labour market. The certificate
of application you receive when applying for a new status and the new electronic cards (M/N card) will
specify this. It is automatic: you do not need to take any additional steps to continue working in Belgium.
We strongly recommend that you regularly visit our website (https://dofi.ibz.be) for more detailed
information on the criteria, procedure and documents to submit. On our website, click on the 'Brexit' section
where you will find the latest news. This section is available in French, Dutch and English and is updated
as soon as new information becomes available. You will also find up to date information on
https://www.gov.uk/guidance/living-in-belgium.

Sammy Mahdi
State Secretary for Asylum and Migration

