
Bijlage bij de Mededeling Brexit 

 

Deze bijlage is een praktische handleiding voor de consulenten bij het beoordelen van enkele veel 

voorkomende situaties in Brexit-dossiers.   

 

Hoe dient de consulent te werk te gaan in Brexit-dossiers?  

In eerste instantie dient men na te gaan of het een bestaand of een nieuw dossier betreft.  

Een bestaand dossier is een dossier met een grensoverschrijdend element met het Verenigd 

Koninkrijk (VK) waarin reeds een recht op Groeipakket werd vastgesteld op het einde van de 

overgangsfase op 31 december 2020. 

Een nieuw dossier betreft de vaststelling van een (eerste) recht op Groeipakket vanaf 1 januari 2021 

met een grensoverschrijdend element met het VK. 

A. Bestaande dossiers 

In bestaande dossiers kunnen de betalingen verdergezet worden in toepassing van VO 883/2004 

zolang er zich geen onderbreking voordoet in het (legaal) verblijf of de sociale verzekerbaarheid1 van 

de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord (TA). 

• Gezin in Vlaanderen 

o Belgische nationaliteit 

▪ Een ouder2 tewerkgesteld in het VK 

➔ Indien Groeipakket per verschil wordt betaald, kan enkel het 

volledige bedrag betaald worden indien men een attest ontvangt van 

einde recht/stopzetting betalingen in het VK. Dit attest dient 

afgeleverd te worden door het bevoegde Britse orgaan (HM Revenu 

& Customs). 

Of indien het voorrangsrecht wijzigt wegens een verandering in de 

situatie van de andere ouder. 

➔ Indien het volledige bedrag aan Groeipakket wordt betaald,  kan dit 

gewoon worden verdergezet tot er een wijziging optreedt in het 

voorrangsrecht. 

o Niet-Belgische nationaliteit 

▪ Een ouder tewerkgesteld in het VK 

➔ Indien Groeipakket per verschil wordt betaald, kan enkel het 

volledige bedrag betaald worden indien men een attest ontvangt van 

einde recht/stopzetting betalingen in het VK. Dit attest dient 

afgeleverd te worden door het bevoegde Britse orgaan (HM Revenu 

& Customs). 

Of indien het voorrangsrecht wijzigt wegens een verandering in de 

situatie van de andere ouder. 

 
1 Tewerkstelling, het genieten van een uitkering, pensioen,…toevoegen verwijzing naar bijlage swa 
2 In deze bijlage betekent de ouder ook de echtgenoot van de ouder of de persoon waarmee de ouder wettelijk 
of feitelijk samenwoont. Zie ook artikel 3 van het SWA van 6 september 2017. 



➔ Indien het volledige bedrag aan Groeipakket wordt betaald,  kan dit 

gewoon worden verdergezet tot er een wijziging optreedt in het 

voorrangsrecht. 

▪ (Legaal) verblijf  

➔ Indien het gezin Vlaanderen niet langer in Vlaanderen woont, eindigt 

het recht op het einde van de maand van vertrek. Bij een latere 

terugkeer naar Vlaanderen kan er opnieuw recht op Groeipakket zijn 

indien het gezin over een legaal verblijfsrecht beschikt. Zij kunnen 

echter enkel als begunstigden van het TA aanzien worden indien zij 

over een M-kaart beschikken. 

➔ Indien het legaal verblijf in Vlaanderen niet langer kan aangetoond 

worden, dienen de betalingen te worden stopgezet op het einde van 

de maand waarin het verblijfsrecht niet langer kan aangetoond 

worden. Wanneer het verblijfsrecht opnieuw kan aangetoond 

worden, is er opnieuw recht op Groeipakket. Enkel een M-kaart 

levert het bewijs dat men begunstigde van het TA is. 

 

• Gezin buiten België (VK) 

o Belgische nationaliteit 

▪ Een ouder tewerkgesteld in België (grensarbeider - VL bevoegd) 

➔ Indien Groeipakket per verschil wordt betaald, kan enkel het 

volledige bedrag betaald worden indien men een attest ontvangt van 

einde recht/stopzetting betalingen in het VK of een wijziging in het 

voorrangsrecht. Dit attest dient afgeleverd te worden door het 

bevoegde Britse orgaan (HM Revenu & Customs). 

➔ Indien het volledige bedrag aan Groeipakket wordt betaald, kan dit 

verdergezet worden tot er een verandering optreedt in het 

voorrangsrecht. 

o Niet-Belgische nationaliteit 

▪ Een ouder tewerkgesteld in België (grensarbeider - VL bevoegd) 

➔ Indien Groeipakket per verschil wordt betaald, kan enkel het 

volledige bedrag betaald worden indien men een attest ontvangt van 

einde recht/stopzetting betalingen in het VK of een wijziging in het 

voorrangsrecht. Dit attest dient afgeleverd te worden door het 

bevoegde Britse orgaan (HM Revenu & Customs). 

➔ Indien het volledige bedrag aan Groeipakket wordt betaald, kan dit 

verdergezet worden tot er een verandering optreedt in het 

voorrangsrecht. 

Opgelet: Grensarbeiders die in het VK wonen, blijven recht hebben op Groeipakket tot er zich 

een onderbreking voordoet in hun tewerkstelling. Indien de onderbreking niet wordt 

ingevuld door een andere sociale verzekerbaarheidstoestand, zoals bij voorbeeld 

werkloosheid of ziekte-uitkering, eindigt hun recht op Groeipakket op het einde van de 

maand waarin de onderbreking zich voordoet. Een onderbreking van 1 dag volstaat reeds.  

Bij een nieuwe tewerkstelling in België (VL) dienen zij het bewijs aan te leveren dat zij nog 

steeds begunstigden van het TA zijn. Voor niet-Belgische grensarbeiders kan dit enkel op 

basis van de N-kaart. Belgische grensarbeiders dienen het bewijs aan te leveren dat zij 

ononderbroken legaal verblijf hadden in het VK.  



B. Nieuwe dossiers 

Nieuwe dossiers met een grensoverschrijdend element met het VK kunnen opgestart worden indien 

het bewijs wordt geleverd dat het gezin begunstigde is van het TA. Eenmaal het bewijs geleverd is, 

kan het dossier verder opgevolgd worden in toepassing van VO 883/2004. 

• Gezin in Vlaanderen 

o Belgische nationaliteit 

▪ Een ouder tewerkgesteld in het VK (reeds voor het einde van de 

overgangsfase) 

➔ Indien het voorrangsrecht in Vlaanderen ligt, kunnen de betalingen 

reeds worden opgestart (volledig bedrag aan Groeipakket) en dient 

er contact opgenomen te worden met het Britse verbindingsorgaan 

om een eventueel recht in het VK te onderzoeken. 

➔ Indien het voorrangsrecht niet in Vlaanderen ligt, kunnen de 

betalingen reeds worden opgestart (volledig bedrag aan 

Groeipakket) en dient er contact te worden opgenomen met het 

Britse verbindingsorgaan. Bij de vaststelling van het Britse 

voorrangsrecht kan het teveel betaalde bedrag teruggevraagd 

worden aan het VK. 

o Niet-Belgische nationaliteit 

▪ Een ouder tewerkgesteld in het VK (reeds voor het einde van de 

overgangsfase) 

➔ Indien het voorrangsrecht in Vlaanderen ligt, kunnen de betalingen 

reeds worden opgestart (volledig bedrag aan Groeipakket) en dient 

er contact opgenomen te worden met het Britse verbindingsorgaan 

om een eventueel recht in het VK te onderzoeken. 

➔ Indien het voorrangsrecht niet in Vlaanderen ligt, kunnen de 

betalingen reeds worden opgestart (volledig bedrag aan 

Groeipakket) en dient er contact te worden opgenomen met het 

Britse verbindingsorgaan. Bij de vaststelling van het Britse 

voorrangsrecht kan het teveel betaalde bedrag teruggevraagd 

worden aan het VK. 

Opgelet: In geval het gezin niet de Belgische nationaliteit bezit, dient 

samenloop met het VK enkel onderzocht te worden indien zij op het 

ogenblik van de vaststelling van het recht in Vlaanderen over een M-

kaart beschikken. Indien zij niet over een M-kaart beschikken wordt het 

dossier best voorgelegd aan advies@vutg.be . 

• Gezin buiten België (VK) 

o Belgische nationaliteit 

▪ Een ouder tewerkgesteld in België reeds voor het einde van de 

overgangsfase (grensarbeider - VL bevoegd) 

➔ De betalingen, volledig of per verschil, kunnen pas opgestart worden 

bij ontvangst van de nodige informatie en toegekende bedragen in 

het VK van het bevoegde Britse orgaan (HM Revenu & Customs). 

o Niet-Belgische nationaliteit 

▪ Een ouder tewerkgesteld in België reeds voor het einde van de 

overgangsfase (grensarbeider - VL bevoegd) 
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➔ Indien betrokkene beschikt over een N-kaart op het ogenblik van de 

aanvraag, kunnen de betalingen, volledig of per verschil, pas 

opgestart worden bij ontvangst van de nodige informatie en 

toegekende bedragen in het VK van het bevoegde Britse orgaan (HM 

Revenu & Customs). 

➔ Indien betrokkene niet beschikt over een N-kaart op het ogenblik 

van de aanvraag, wordt het dossier best voorgelegd aan 

advies@vutg.be . 

 

C. Documentatie 

C.1. Artikel 30 van het Terugtrekkingsakkoord 

Personele werkingssfeer  

1. Deze titel is van toepassing op de volgende personen:  

a) burgers van de Unie op wie aan het eind van de overgangsperiode de wetgeving van het Verenigd 

Koninkrijk van toepassing is, alsmede hun familieleden en nabestaanden;  

b) onderdanen van het Verenigd Koninkrijk op wie aan het eind van de overgangsperiode de 

wetgeving van een lidstaat van toepassing is, alsmede hun familieleden en nabestaanden;  

c) burgers van de Unie die in het Verenigd Koninkrijk wonen en op wie aan het eind van de 

overgangsperiode de wetgeving van een lidstaat van toepassing is, alsmede hun familieleden en 

nabestaanden;  

d) onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die in een lidstaat wonen en op wie aan het eind van de 

overgangsperiode de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk van toepassing is, alsmede hun 

familieleden en nabestaanden;  

e) personen die niet onder de punten a) tot en met d) vallen, maar:  

i) burgers van de Unie zijn die aan het eind van de overgangsperiode in het Verenigd 

Koninkrijk werkzaamheden in loondienst of als zelfstandige verrichten en op wie krachtens 

titel II van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad ( 13) de 

wetgeving van een lidstaat van toepassing is, alsmede hun familieleden en nabestaanden;  

ii) onderdanen van het Verenigd Koninkrijk zijn die aan het eind van de overgangsperiode in 

een of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst of als zelfstandige verrichten en op wie 

krachtens titel II van Verordening (EG) nr. 883/2004 de wetgeving van het Verenigd 

Koninkrijk van toepassing is, alsmede hun familieleden en nabestaanden; 

 

f) staatlozen en vluchtelingen die in een lidstaat of in het Verenigd Koninkrijk wonen en die zich in 

een van de onder a) tot en met e) bedoelde situaties bevinden, alsmede hun familieleden en 

nabestaanden;  

g) onderdanen van derde landen, alsmede hun familieleden en nabestaanden, die zich in een van de 

onder a) tot en met e) bedoelde situaties bevinden, mits zij aan de voorwaarden van Verordening 

(EG) nr. 859/2003 van de Raad ( 14) voldoen. 

2. De in lid 1 bedoelde personen vallen binnen de werkingssfeer zo lang zij zich ononderbroken 

blijven bevinden in een van de in dat lid genoemde situaties waarbij tegelijkertijd zowel een lidstaat 

als het Verenigd Koninkrijk betrokken is.  

mailto:advies@vutg.be


3. Deze titel is ook van toepassing op personen die niet, of niet langer, onder lid 1, onder a) tot en 

met e), van dit Artikel, maar onder Artikel 10 van dit akkoord vallen, alsmede hun familieleden en 

nabestaanden.  

4. De in lid 3 bedoelde personen vallen binnen de personele werkingssfeer zo lang zij een recht van 

verblijf in het gastland hebben krachtens Artikel 13 van dit akkoord of een recht om te werken in hun 

land van beroepsactiviteit krachtens Artikel 24 of 25 van dit akkoord. 

5. Wanneer dit Artikel verwijst naar familieleden en nabestaanden, is deze titel alleen op deze 

personen van toepassing voor zover zij in die hoedanigheid rechten en verplichtingen ontlenen aan 

Verordening (EG) nr. 883/2004. 

 

C.2. Artikel 32, 1ste lid, d) van het Terugtrekkingsakkoord 

Bijzondere situaties  

1. De volgende regels zijn van toepassing op de hierna genoemde situaties, in de mate die is 

vastgesteld in dit Artikel, voor zover zij betrekking hebben op personen op wie Artikel 30 niet of niet 

langer van toepassing is: 

d) zolang aan de voorwaarden wordt voldaan, blijven de in de Artikelen 67, 68 en 69 van Verordening 

(EG) nr. 883/2004 vervatte regels van toepassing op de toekenning van gezinsbijslagen waarop de 

volgende personen aan het eind van de overgangsperiode recht hebben: 

i) burgers van de Unie, staatlozen en vluchtelingen die in een lidstaat wonen alsmede 

onderdanen van derde landen die aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 859/2003 

voldoen en in een lidstaat wonen, welke onder de wetgeving van een lidstaat vallen en 

familieleden hebben die aan het eind van de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk 

wonen; 

ii) onderdanen van het Verenigd Koninkrijk alsmede staatlozen en vluchtelingen die in het 

Verenigd Koninkrijk wonen en onderdanen van derde landen die aan de voorwaarden van 

Verordening (EG) nr. 859/2003 voldoen en in het Verenigd Koninkrijk wonen, op wie de 

wetgeving van het Verenigd Koninkrijk van toepassing is en die familieleden hebben die aan 

het eind van de overgangsperiode in een lidstaat wonen; 

 

C.3. Guidance Note 

De Guidance Note bij het Terugtrekkingsakkoord, met voorbeelden is terug te vinden via deze link: 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/brexit_files/info_site/c-2020-2939_en.pdf . 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/brexit_files/info_site/c-2020-2939_en.pdf

