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Ingevolge de Brexit is de situatie van de Belgen in het Verenigd Koninkrijk enigszins veranderd, ook op het
vlak van sociale zekerheid. Om een eerste antwoord te geven op bepaalde door deze situatie ontstane
vragen heeft de FOD Sociale Zekerheid een informatiefiche opgesteld.
De FOD Sociale Zekerheid coördineert, in België voor de sociale zekerheid, de gevolgen van de Brexit.
Daarnaast zijn wij ook een contactpunt voor de Belgische burgers die in het buitenland verblijven.
Indien u vragen heeft betreffende uw specifieke situatie, kan u contact met ons opnemen per e-mail:
international@minsoc.fed.be.

1.

Werking van de Britse sociale zekerheid

Er zijn 2 belangrijke socialezekerheidsstelsels in het Verenigd Koninkrijk: het National Insurance Scheme
(NIS), en de National Health Service (NHS). Er zijn verschillende manieren om door de sociale zekerheid in
het Verenigd Koninkrijk gedekt te zijn:
•

De personen die werken, betalen sociale bijdragen (National Insurance Contributions –
NICs) en ontvangen de toegang tot op bijdragebetaling berustende uitkeringen: bijvoorbeeld
werkloosheidsuitkeringen, moederschapsuitkeringen, overheidspensioenen (zie punt 2).

•

En gelijktijdig hebben alle personen die wettig in het Verenigd Koninkrijk verblijven toegang tot
universele uitkeringen, gefinancierd door de belastingen: bijvoorbeeld kinderbijslag, geneeskundige
verzorging (zie punt 3).

2.

Sociale bijdragen in het Verenigd Koninkrijk betalen

Zodra u in het Verenigd Koninkrijk werkt1, moet u zich inschrijven bij de National Insurance Scheme om een
national insurance number te bekomen.
U zal dit nummer vervolgens moeten mededelen aan uw werkgever en u zal op die manier van de
uitkeringen die onder de Nationale Insurance vallen kunnen genieten.
Als U een nieuwe uitkering wil aanvragen moet u zich wenden tot het Jobcentre Plus van uw verblijfplaats.

3.

Van de Geneeskundige verzorging in het Verenigd Koninkrijk genieten

Zodra u in het Verenigd Koninkrijk verblijft, kan u zich ook inschrijven bij de National Health Service van uw
verblijfplaats. Daartoe dient u zich te begeven naar een General Practitioner. U zal dan een nummer van de
NHS bekomen. Meer info: How to register with a GP surgery

1

U kan ook National Insurance number aanvragen voor dat U werk hebt. U moet enkel aantonen dat U het recht hebt om te werken (so EU Settlement
Scheme status of een geldig visum).
2
https://www.nhs.uk/Service-Search/GP/LocationSearch/4

Bijzonderheden van de NHS
•

De werking van de NHS verschilt naargelang de
landen van het Verenigd Koninkrijk. Engeland,
Schotland, Wales en Noord-Ierland hebben immers
een verschillend gezondheidsbeleid. Bovendien
financiert ieder land de NHS op zijn eigen
grondgebied.

•

De NHS is toegankelijk voor iedere UK
ingezetene3 en voor Europese burgers die hun
Europeseziekteverzekeringskaart of hun S1-document
voorleggen. Bij de betaling van de geneeskundige verzorging
wordt de derdebetalersregeling dan toegepast. U moet dus geen
geld voorschieten: alle verzorging wordt rechtstreeks door de NHS
ten laste genomen.
In principe moet u, om als ingezetene in het Verenigd Koninkrijk te worden
erkend, bewijzen dat u over een volledige ziekteverzekering beschikt: dit is
evenwel niet nodig om het EU settlement Scheme4 aan te vragen. De aanvragen
kunnen worden ingediend tot en met 30 juni 20215. U zal dan de settled status6 of
de pre-settled status7 krijgen en blijven genieten van de NHS.

•

Thans kent de NHS, wegens personeelsverminderingl8, lange wachttijden voor een
hospitalisatie, chirurgie, medisch onderzoek en opvolging van de behandelingen9. Dit hangt sterk af
van het soort van de geneeskunde, het ziekenhuis en de betrokken afdeling en heeft geen betrekking op
spoedgevallen.

Om te genieten van de derdebetalersregeling in het Verenigd Koninkrijk moet u door de NHS
geconventioneerde artsen raadplegen. U moet ook uw General Practitioner9 raadplegen voordat u bij een
arts-specialist kan gaan.
U kan dichtbij een bij de NHS aangesloten ziekenhuis op deze website vinden: Hospital search.
Het vervoer met de ziekenwagen is gratis, indien nodig.
Geneesmiddelen zijn verkrijgbaar bij de apotheek op basis van een voorschrift tegen betaling van een nietrecupereerbaar forfaitair bedrag (£8.60 per voorgeschreven geneesmiddel)10 .

3

https://www.expatassure.com/fr/nhs
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-youll-need-to-apply
5
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
6
Voor de personen die, op de dag van hun aanvraag, 5 opeenvolgende jaren permanent in het VK hebben gewoond.
7
Voor de personen die in het VK woonden op 31.12.2020 en die, op de dag van hun aanvraag, minstens 5 opeenvolgende jaren permanent in het
VK hebben gewoond.
8
https://www.england.nhs.uk/statistics/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/February-20-DTOC-SPN-JQU3J.pdf
9
https://www.nhs.uk/Service-Search/GP/LocationSearch/4
10
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/help-with-health-costs/get-help-with-prescription-costs/
4

Voor ieder verblijf van korte duur in de Europese Unie wordt aangeraden, om in geval van noodzakelijke
verzorging gedekt te zijn door de NHS, te beschikken over
•

een bestaande Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) uitgereikt door UK voor de personen die de
settled of pre-settled status genieten

•

een UK Global Health Insurance Card (GHIC) voor de personen die hun verblijfplaats in het Verenigd
Koninkrijk hebben gevestigd na 31 december 2020.

Alle bestaande Europese ziekteverzekeringskaarten die vóór 1.1.2021 door het VK zijn afgegeven, blijven
geldig tot de vervaldatum op de kaart. Ingezetenen van het VK moeten pas een nieuwe Global Health
Insurance-kaart aanvragen als hun bestaande EHIC vervalt.
Meer informatie over EHIC's en GHIC's: Global Health Insurance Card

4.

Algemene praktische informatie

Indien u vragen heeft of problemen ondervindt om uw rechten toe te passen als Europees burger in het
Verenigd Koninkrijk, zowel op het vlak van sociale zekerheid als op het vlak van immigratie, kan u zich
wenden tot de Independent Monitoring Authority1112.
Voor bijkomende informatie vindt u hieronder enkele nuttige links die u kan raadplegen:
Thema

Link

Een National Insurance Number
bekomen

https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number

Geneeskundige verzorging

https://www.nhs.uk/

National Insurance

https://www.gov.uk/national-insurance

Een Europese ziekteverzekeringskaart
aanvragen

https://services.nhsbsa.nhs.uk/cra/start

Een UK Global Insurance Card
aanvragen

https://www.ghic.org.uk/Internet/startApplication.do

Praktisch advies voor de Belgen
die zich in het Verenigd Koninkrijk
hebben gevestigd

https://diplomatie.belgium.be/fr/brexit/conseils_
pratiques

EU settlement Scheme

https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/start

Independent Monitoring Authority

https://ima-citizensrights.org.uk/

11
Dit systeem om klacht neer te leggen is in werking sinds 1 januari 2021
12

Ter info: op 31 december 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk het Europese SOLVIT-netwerk voor behandeling van klachten wegens het nietnaleven van het Europees recht door de administraties verlaten. De dossiers waarbij het Verenigd Koninkrijk betrokken was en die niet
konden worden behandeld, werden ingetrokken.
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