Brexit Nieuwe regels per 1 januari 2021

Brexit
Nieuwe regels

Het Verenigd Koninkrijk is uit de Europese Unie gestapt. Op 24 december
2020 hebben de EU en het VK een akkoord bereikt over een nieuw
partnerschap. Per 1 januari 2021 gelden daarom nieuwe regels voor reizen
van/naar het VK. Deze hebben we in het kort op een rijtje gezet.

Reizen

Burgers

Persoonscontrole
bij reizen

Geen vrij verkeer van personen meer. Persoonscontroles bij reizen
van/naar het VK met mogelijk langere wachttijden.

Paspoort

Vanaf oktober 2021 is een paspoort nodig voor reizen naar het VK.
Een identiteitskaart voldoet dan niet meer. Uitzondering voor
onder andere grensarbeiders en Nederlanders die voor 2021 in
het VK woonden en daarvan een bewijs hebben.

Visum

Werken | wonen | studeren
Arbeidsmarkt

Nederlandse werknemers die voor /op 31 december 2020 in het VK
woonden en werkten, mogen dat blijven doen met een
verblijfsvergunning. Werken in het VK wordt vanaf 1 januari 2021
lastiger voor Nederlandse werknemers door nieuwe regels en
visumvereisten bij sommige kortdurende werkzaamheden.

Erkenning
beroepskwalificaties

Geen afspraken over wederzijdse erkenning van
beroepskwalificaties van gereglementeerde beroepen (onder
andere artsen en docenten). Beroepskwalificaties die voor 2021
erkend waren blijven geldig. Beroepskwalificaties die daarna in
de EU zijn behaald, worden niet meer automatisch erkend.

Sociale
zekerheid

Behoud van de meeste sociale zekerheidsrechten bij verschillende
grensoverschrijdende situaties tussen de EU en het VK. Het akkoord
voorkomt dubbele verzekering en dubbele premieplicht.

Familierecht en
burgerlijke zaken

Verschillende internationale familierechtverdragen blijven gelden.
Bijvoorbeeld op het terrein van het gezag over kinderen,
onderhoudsverplichtingen en kinderontvoeringen.
Andere geschillen, zoals over een koopovereenkomst, vallen niet
langer onder Europese regels.

Studeren in
het VK

Vanaf 2021 kan studeren in het VK duurder worden. Check de
vereisten bij je onderwijs- of kennisinstelling. Nederlandse
studenten kunnen niet meer via het Erasmus+ programma
(2021-2027) in het VK studeren of stage lopen, tenzij de
financiering uit het vorige Erasmus+ programma komt.

Geen visum nodig voor een verblijf in het VK korter dan
6 maanden. Voor een langer verblijf heeft u meestal wel een
visum nodig. Om te werken heeft u meestal een specifiek type
visum nodig.

Reizen met
huisdieren

Europese dierenpaspoorten zijn niet meer geldig in het VK.
Een huisdier meenemen op reis van/naar het VK blijft mogelijk,
maar er gelden andere regels. Zorg voor onder andere een chip,
rabiësvaccinatie en een geldig reisdocument.

Zorgverzekering

Als u kort naar het VK reist, bijvoorbeeld als toerist, heeft u recht
op spoedeisende gezondheidszorg daar. Deze afspraken moeten
nog worden uitgewerkt. Vraag bij uw verzekeraar wat de
mogelijkheden zijn voor een (aanvullende) reisverzekering.

Invoeren
van goederen

Bij het meenemen van goederen naar/vanuit het VK gelden
beperkende regels en grenscontroles. Minder mogelijkheden voor
het meenemen van voedsel, sigaretten en drank vanuit het VK.
Producten moeten voldoen aan de EU-wet- en regelgeving. Denk
aan product-/voedselveiligheid en consumentenbescherming.

Inkopen doen

Koopt u een product (online) in of uit het VK, dan geldt een
verhoogde btw-afdracht en/of betaalt u invoerrechten.

Bellen en
internetten

Bellen en internetten in het VK wordt mogelijk duurder.
Telecomproviders mogen vanaf 1 januari roamingkosten in
rekening brengen. Controleer de roaming-tariefinformatie als u
naar het VK reist.

Welke acties moet u ondernemen?
Zorg dat Brexit je niet in de weg zit en bereid je goed voor: ga voor
meer informatie over jouw situatie naar www.rijksoverheid.nl/brexit
bekijk daar de uitgebreide informatie per onderwerp.
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