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BREXIT FACT SHEET  
 

 

ALGEMEEN 

Op 31 januari 2020 verliet het VK de EU en begon een overgangsperiode tot en met 31 

december 2020. In deze periode zullen EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britse 

burgers in de EU dezelfde rechten blijven hebben die zij vóór Brexit hadden, zoals bij 

voorbeeld op het vlak van verblijfsvergunningen, pensioen- en sociale rechten. Dit betekent 

dat universitair personeel dezelfde rechten heeft om te wonen en te werken als voorheen.   

 

KENNISMIGRATIE 

De EU-lidstaten willen speciale voorwaarden vastleggen voor toegang en verblijf voor 

doeleinden zoals onderzoek, studie en uitwisselingen. Regels voor de mobiliteit van 

onderzoekers zullen deel uitmaken van de onderhandelingen en van het akkoord over de 

toekomstige relatie met het VK. Aan de vooravond van Brexit kondigde premier Boris Johnson 

echter al een nieuw fast track-visum aan voor aanvragers uit de wetenschappelijke en 

onderzoeksgemeenschap, dat in werking trad op 20 februari 2020.  

Meer info over het toekomstige Britse puntensysteem voor immigratie: 

https://www.gov.uk/government/publications/the-uks-points-based-immigration-system-

policy-statement/the-uks-points-based-immigration-system-policy-statement.    

 

GEVOLGEN BREXIT VOOR DE EUROPESE PROGRAMMA’S 

Het VK blijft in aanmerking komen voor deelname aan Erasmus+ (2014-2020) en Horizon 2020 

(2014-2020), die worden gefinancierd onder het huidige meerjarig financieel kader (MFK) 

2014-2020. Projecten gefinancierd door Erasmus+ (2014-2020) en Horizon 2020 (2014-2020) 

kunnen ook na afloop van de overgangsperiode afgewerkt worden, dus ook de projecten die 

pas starten die pas starten in 2020 of zelfs nadat de overgangsperiode is afgelopen. In het 

algemeen zullen de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde rechtspersonen op basis van de 

intrekkingsovereenkomst volledig in aanmerking blijven komen voor deelname aan en 

financiering van de huidige EU-programma's voor 2014-2020, met inbegrip van Horizon 2020, 

alsof het Verenigd Koninkrijk een lidstaat is tot de afsluiting van deze programma's. In een 

klein aantal gevallen kan een oproep tot de lidstaten worden beperkt indien er bezorgdheid 

over de beveiliging bestaat; de Commissie zal aangeven wanneer dit het geval is.  

 

Anders gezegd: begunstigden in het VK kunnen zonder onderbreking subsidies blijven 

ontvangen die in het kader van het huidige en vorige MFK's zijn toegekend tot de einddatum 

ervan, zelfs als deze na 2020 vallen.  

Meer info:  

• https://www.ukri.org/research/international/ukri-europe/horizon-2020-q-a/ 

• NCP Flanders information sheet UK withdrawal agreement and Horizon 2020 

• https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunitieshttps://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/brexit-

impact_en 

• https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit 

https://www.gov.uk/government/news/boost-for-uk-science-with-unlimited-visa-offer-to-worlds-brightest-and-best
https://www.gov.uk/government/publications/the-uks-points-based-immigration-system-policy-statement/the-uks-points-based-immigration-system-policy-statement
https://www.gov.uk/government/publications/the-uks-points-based-immigration-system-policy-statement/the-uks-points-based-immigration-system-policy-statement
https://www.ukri.org/research/international/ukri-europe/horizon-2020-q-a/
https://www.ncpflanders.be/sites/default/files/UK%20withdrawal%20and%20Horizon%202020%20-%20information%20sheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/12721;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=brexit
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/12721;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=brexit
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/brexit-impact_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/brexit-impact_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit
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• https://www.erasmusplus.org.uk/the-transition-period  

 

Of het VK ook na de overgangsperiode zal blijven deelnemen aan Erasmus+ (2021-2027) en 

Horizon Europe (2021-2027, opvolger van Horizon 2020) is nog niet bekend en hangt af van 

de afspraken die de EU en het VK maken over de toekomstige relatie. Het VK zal een relatie 

overwegen in overeenstemming met de deelname van niet-EU-lidstaten voor het Horizon 

Europe programma; ze hebben immers steeds duidelijk gemaakt dat ze willen dat Horizon 

Europe open blijft staan voor internationale samenwerking. Het tijdschema en het budget 

van de EU-programma’s zijn echter ook nog niet helemaal rond. Die programma's zijn 

gekoppeld aan de zevenjarige begrotingscyclus of MFK van de EU en moeten worden 

goedgekeurd door het Europees Parlement en de lidstaten in de Raad.  

 

Potentiële deelname van het VK aan EU-programma's is slechts één aspect van de 

onderhandelingen over toekomstige betrekkingen. Ronde 1 vond plaats in de week van 4 

maart. Er zijn lopende besprekingen geweest tussen de onderhandelingsteams van het VK 

en de EU en verdere rondes zijn gepland voor de weken die beginnen op 20 april, 11 mei en 

1 juni.  

 

STUDENTEN DIE IN HET VK STUDEREN  

Onderdanen van de EER en Zwitserland die vóór 31 december 2020 in het VK komen 

wonen, hebben tot 30 juni 2021 de tijd om het ‘EU Settlement Scheme’ aan te vragen. Dit 

is alleen nodig voor wie na 30 juni 2021 in het VK wilt blijven wonen. Degenen die na 31 

december 2020 in het VK aankomen, zijn onderworpen aan het immigratiesysteem dat op 

dat moment van kracht is en hebben een visum nodig om te studeren. Meer info: 

Meer info:  

• https://www.gov.uk/government/news/government-announces-immigration-plans-

for-no-deal-brexit 

• https://www.gov.uk/transition 

• England: https://www.gov.uk/government/news/eu-student-funding-continued-

for-202021 

• Scotland: https://news.gov.scot/news/extension-of-free-tuition-for-eu-students   

• Wales: https://gov.wales/written-statement-funding-and-support-eu-students-

studying-wales-202021 

• Northern Ireland: https://www.gov.uk/government/news/eu-nationals-and-

student-finance-in-ni  

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS (GDPR) 

Aspecten als databescherming en intellectuele eigendom zullen eveneens deel uitmaken van 

de onderhandelingen en van het akkoord met het VK. Vrij verkeer van studenten en 

onderzoekers blijft mogelijk tot eind 2020 en ook het uitwisselen van (onderzoeks-)data kan 

nog steeds zonder problemen. De Europese privacywet geldt nog het hele jaar in het VK en 

zolang het land in de transitiefase van de EU-uittreding zit, moet men zich aan de 

privacyregels houden. Wat er na 2020 met de regelgeving gebeurt, is onduidelijk; in principe 

kan deze overgangsperiode eenmalig worden verlengd met één of twee jaar mits het VK en 

de EU dit besluiten vóór 1 juli 2020. 

https://www.erasmusplus.org.uk/the-transition-period
https://www.gov.uk/government/news/government-announces-immigration-plans-for-no-deal-brexit
https://www.gov.uk/government/news/government-announces-immigration-plans-for-no-deal-brexit
https://www.gov.uk/transition
https://www.gov.uk/government/news/eu-student-funding-continued-for-202021
https://www.gov.uk/government/news/eu-student-funding-continued-for-202021
https://news.gov.scot/news/extension-of-free-tuition-for-eu-students
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fwritten-statement-funding-and-support-eu-students-studying-wales-202021&data=02%7C01%7CJoe.Toogood%40beis.gov.uk%7C82a66b6823e24057bfef08d6e9a85c84%7Ccbac700502c143ebb497e6492d1b2dd8%7C0%7C0%7C636953306642309332&sdata=FfYOyX%2BV84U8j3NQUeVyC2Ig7qsgFU2K9Xw%2FDGXe6sI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fwritten-statement-funding-and-support-eu-students-studying-wales-202021&data=02%7C01%7CJoe.Toogood%40beis.gov.uk%7C82a66b6823e24057bfef08d6e9a85c84%7Ccbac700502c143ebb497e6492d1b2dd8%7C0%7C0%7C636953306642309332&sdata=FfYOyX%2BV84U8j3NQUeVyC2Ig7qsgFU2K9Xw%2FDGXe6sI%3D&reserved=0
https://www.gov.uk/government/news/eu-nationals-and-student-finance-in-ni
https://www.gov.uk/government/news/eu-nationals-and-student-finance-in-ni
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INTERESSANTE LINKS:  

 

- NCP Flanders: UK withdrawal agreement and Horizon 2020 

- EPOS: “Brexit: wat betekent dit voor jou?” geeft een overzicht van de meest relevante 

websites op https://www.epos-vlaanderen.be/nl/nieuws/brexit-wat-betekent-dit-

voor-jou 

- Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_nl 

- FOD Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl/brexit  

- Study UK (British Council): https://study-uk.britishcouncil.org/moving-uk/eu-students 

- Universities UK:  

o https://www.universitiesuk.ac.uk/International/Documents/Promote/brexit-

faqs-for-eu-students.pdf 

o https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/brexit/Pages/brexit-and-

universities.aspx 

- UK Research and Innovation: https://www.ukro.ac.uk/Pages/brexit.aspx 

- British Embassy in Belgium: 

o https://www.contact-

embassy.service.gov.uk/?country=Belgium&post=British%20Embassy%20Brussels%

20 

o Twitter: https://twitter.com/ukinbelgium   

- UK Science & Innovation Network – Twitter: http://twitter.com/UKSINet  

- Brexit: tijdlijn, personenverkeer, verkeer van goederen en diensten: 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/brexit 

- FWO – Impact van de Brexit: https://www.fwo.be/nl/actueel/nieuws/impact-brexit/ 

- Gevevensbeschermingsautoriteit: 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/impact-van-de-brexit-op-de-

doorgifte-van-persoonsgegevens 

- Onderhandelingsmandaat van de EU: 

https://www.consilium.europa.eu/media/42736/st05870-ad01re03-en20.pdf 

- Onderhandelingsmandaat van de Britse regering: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach

ment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf 

 

https://www.ncpflanders.be/sites/default/files/UK%20withdrawal%20and%20Horizon%202020%20-%20information%20sheet.pdf
https://www.epos-vlaanderen.be/nl/nieuws/brexit-wat-betekent-dit-voor-jou
https://www.epos-vlaanderen.be/nl/nieuws/brexit-wat-betekent-dit-voor-jou
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_nl
https://diplomatie.belgium.be/nl/brexit
https://study-uk.britishcouncil.org/moving-uk/eu-students
https://www.universitiesuk.ac.uk/International/Documents/Promote/brexit-faqs-for-eu-students.pdf
https://www.universitiesuk.ac.uk/International/Documents/Promote/brexit-faqs-for-eu-students.pdf
https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/brexit/Pages/brexit-and-universities.aspx
https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/brexit/Pages/brexit-and-universities.aspx
https://www.ukro.ac.uk/Pages/brexit.aspx
https://www.contact-embassy.service.gov.uk/?country=Belgium&post=British%20Embassy%20Brussels%20
https://www.contact-embassy.service.gov.uk/?country=Belgium&post=British%20Embassy%20Brussels%20
https://www.contact-embassy.service.gov.uk/?country=Belgium&post=British%20Embassy%20Brussels%20
https://twitter.com/ukinbelgium
http://twitter.com/UKSINet
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/brexit
https://www.fwo.be/nl/actueel/nieuws/impact-brexit/
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/impact-van-de-brexit-op-de-doorgifte-van-persoonsgegevens
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/impact-van-de-brexit-op-de-doorgifte-van-persoonsgegevens
https://www.consilium.europa.eu/media/42736/st05870-ad01re03-en20.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf

