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Het punten-gebaseerd immigratiesysteem 
van het Verenigd Koninkrijk: Informatie voor 
EU-burgers
Let op dat ‘EU-burgers’ genoemd in dit advies betrekking heeft op burgers uit de EU, EEA en 
Zwitserland. Als u een EU-burger bent die in het VK woont op of voor 31 december 2020, dan 
kunt u tot 30 juni 2021 een aanvraag indienen voor het EU Settlement Scheme om in het VK te 
blijven wonen. 
Het VK heeft de Europese Unie op 31 januari 2020 verlaten. Vrij verkeer tussen het VK en de 
Europese Unie is per 31 december 2020 geëindigd. Vanaf 1 januari 2021 voert het VK een 
puntensysteem (points-based immigration system) in wat prioriteit geeft aan individuele 
vaardigheden en talent in plaats van iemands plaats van herkomst.
Mocht u op of voor 31 december 2020 niet in het VK wonen en u geen rechten heeft onder 
het Terugtrekkingsakkoord (Withdrawal Agreement), dient u vanaf 1 januari 2020 te voldoen 
aan specifieke eisen om in het VK te studeren of werken. Ook zult u gevraagd worden om 
controles te doorlopen, waaronder een controle op strafbare feiten vanuit het VK. U kunt 
het VK gedurende 6 maanden blijven bezoeken zonder een visum aan te vragen en u mag 
deelnemen aan een breed scala van activiteiten, waaronder toerisme, het bezoeken van 
familie en vrienden, korte termijn studeren en aan zaken-gerelateerde activiteiten, zoals 
evenementen en conferenties. De volledige lijst van toegestane activiteiten voor bezoekers 
kunt u vinden op GOV.UK. 
De status van Ierse staatsburgers blijft beschermd als onderdeel van de ‘Common Travel 
Area’- regeling. Om deze reden is er voor Ierse burgers geen toestemming vereist om naar 
het VK te reizen, behalve in een beperkt aantal gevallen. Zij komen niet in aanmerking voor het 
indienen van een aanvraag binnen het nieuwe puntensysteem (PBS). 

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-v-visitor
https://www.gov.uk/government/publications/common-travel-area-guidance/common-travel-area-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/common-travel-area-guidance/common-travel-area-guidance
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EU Settlement Scheme

Als u op of voor 31 december 2020 woonachtig bent in het VK, 
dan kunnen u en uw familie een aanvraag indienen voor het EU 
Settlement Scheme om in het VK te blijven wonen na 30 juni 2021. 
De deadline voor het aanvragen is 30 juni 2021.

Aanvragen via punten-gebaseerd immigratiesysteem (PBS)
Indien u in aanmerking komt, heeft u de mogelijkheid om via GOV.UK een aanvraag in te 
dienen. U zult moeten aantonen dat u aan de relevante criteria voldoet en het aantal punten 
scoort dat vereist is voor het visum wat u aanvraagt. Een gedetailleerde handleiding is op GOV.
UK beschikbaar.
De meeste mensen zullen in staat zijn om hun aanvraag te voltooien, inclusief de 
identiteitscontrole, door de smartphone app ‘UK Immigration: ID check’ te gebruiken. 
Degenen die niet de app kunnen gebruiken zullen een Visum Aanvraag Centrum (Visa 
Application Centre) moeten bezoeken. Meer informatie over de aanmeldingsprocedure is te 
vinden op GOV.UK. 
U zult een aanvraagvergoeding moeten betalen. Als u voor meer dan 6 maanden naar het 
VK komt moet u mogelijk een Immigratie Zorgbijdrage (Immigration Health Surcharge) 
betalen. Dit geeft u toegang tot de nationale gezondheidszorg in het VK; de National Health 
Service (NHS).
De verwerkingstijd van aanvragen kan variëren afhankelijk van het visum wat u heeft 
aangevraagd. U moet de aanvraag hebben gedaan en bevestigd gekregen voor u naar het 
VK kunt reizen.
Afhankelijke familieleden kunnen hun eigen aanvraag doen. EU-burgers die niet kwalificeren 
als afhankelijk familielid onder het puntensysteem (PBS) – visum route, of onder de EU 
Settlement Scheme, zullen een aanvraag moeten indienen en kwalificeren voor toegang of 
verblijf op dezelfde basis als niet-EU-burgers, via de familie immigratie regels.

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-settled-and-presettled-status-means
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-settled-and-presettled-status-means
https://www.gov.uk/find-a-visa-application-centre
https://www.gov.uk/find-a-visa-application-centre
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/941372/6.7031_HO_PBIS_Guidance_Re-Brand_Updates_Application_Final_2_.pdf
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application
https://www.gov.uk/guidance/visa-decision-waiting-times-applications-outside-the-uk?step-by-step-nav=cafcc40a-c1ff-4997-adb4-2fef47af194d
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-dependants-of-uk-visa-applicants-tiers-1-2-4-5
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Werken in het VK vanaf januari 2021

Skilled Worker (Kennismigrant) visum
Om in aanmerking te komen voor dit visum, moet u kunnen aantonen dat:

 • u een baan aangeboden heeft gekregen van een Home Office-bevoegde sponsor op 
het vereiste vakbekwaamheidsniveau

 • u het relevante gemiddelde salaris door uw sponsor betaald zal worden (normaal 
gesproken is dat £25,600 of het gebruikelijke tarief voor de specifieke baan; de hoogste 
van de twee zal gelden)

 • u Engels spreekt op het gemiddelde B1 niveau (volgens het Gemeenschappelijke 
Europese Kader van Referentie voor talen).

Als u minder dan £25,600 zult verdienen – maar niet minder dan £20,480 – dan kunt u mogelijk 
nog steeds een aanvraag doen door ‘omwisseling’ van punten voor specifieke kenmerken 
tegenover uw salaris. Bijvoorbeeld, u kunt misschien punten omwisselen als:

 • u een baan heeft in een schaars beroep

 • u een doctoraat heeft in een onderwerp relevant voor de baan

 • u een doctoraat heeft in een STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) 
onderwerp relevant voor de baan

 • u een starter bent op de arbeidsmarkt (het salaris vereiste voor starters zal 30% 
lager zijn dan het tarief voor ervaren werknemers in ieder beroep, naar een minimum 
van £20,480).

Doe de aanvraag voor een op Skilled Worker (Kennismigrant) 
visum GOV.UK.

https://www.gov.uk/skilled-worker-visa
https://www.gov.uk/skilled-worker-visa
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Geschoold Werk: Health en Care visum (Zorgmedewerkersvisum)
De regering van het VK verwelkomt de onmisbare bijdragen van artsen, verplegers en ander 
zorgpersoneel uit het buitenland aan de nationale gezondheidszorg van de NHS en andere 
zorgaanbieders. 
Als u een relevant beroep heeft in de gezondheidszorg en u heeft een baanaanbod van de 
NHS, sociale zorgsector of van werkgevers en organisaties die diensten verzorgen voor de NHS, 
u Engels spreekt en voldoet aan de eisen van de kennismigrant visum r u een Health en Care 
visum (Zorgmedewerkersvisum) aanvragen om met uw familie naar het VK te komen.
Er zal een versnelde toelatingsprocedure zijn, met verlaagde aanvraagkosten en hulp bij 
het doorlopen van de procedure. Als u in aanmerking komt voor een Health en Care visum 
(Zorgvisum), dan zult u ook vrijgesteld worden van de kosten van de Immigratie Zorgbijdrage. 
Frontlinie personeel in de gezondheids- en sociale zorgsector die niet in aanmerking komen 
voor een Health en Care visum (Zorgmedewerkersvisum), zullen de Immigratie Zorgbijdrage 
moeten betalen, maar kunnen deelnemen aan een terugbetalingsregeling waarbij deze 
kosten worden terugbetaald.

Doe de aanvraag voor een Health en Care visum 
(Zorgmedewerkersvisum) op GOV.UK.

https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application
https://www.gov.uk/government/publications/immigration-health-surcharge-applying-for-a-refund/immigration-health-surcharge-guidance-for-reimbursement-2020
https://www.gov.uk/health-care-worker-visa
https://www.gov.uk/health-care-worker-visa
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Global Talent
Het Global Talent visum biedt de mogelijkheid aan hoger opgeleiden om naar het VK te komen 
zonder baanaanbod. Dit visum biedt kansen voor erkende leiders en toekomstige leiders in 
de wetenschap, geesteswetenschappen, techniek, kunst (inclusief film, modeontwerp en 
architectuur) en digitale technologie, met unieke vaardigheden die de kennis, economie en 
samenleving van het VK verrijken. Topwetenschappers en -onderzoekers genieten voordeel 
van een snellere toelatingsprocedure als onderdeel van het STEM programma.

Doe de aanvraag voor een Global Talent visum op GOV.UK.

Alternatief werk visum routes en gespecialiseerde beroepen
Er zijn een reeks van andere visum routes beschikbaar om in het VK te kunnen werken, zoals 
het Start-up en Innovator visum (Start-up and Innovator visas). Er zijn ook visum routes voor 
andere gespecialiseerde beroepen, inclusief geestelijken, atleten en creatieve beroepen.

Studeren in het VK

Studenten visum
Het VK heeft een wereld leidende onderwijssector en zal getalenteerde studenten blijven 
verwelkomen op universiteiten en op andere hoger onderwijsaanbieders, voortgezet onderwijs, 
Engelse taalcolleges en zelfstandige scholen.
U zult moeten voldoen aan noodzakelijke eisen om in het VK te kunnen studeren met het 
studenten visum. U zult moeten kunnen aantonen dat:

 • U een plaats heeft aangeboden gekregen voor een opleiding van een door de Home 
Office-bevoegde studentsponsor (onderwijsinstelling)

 • U Engels kunt spreken, lezen, schrijven en verstaan

 • U genoeg geld heeft om uzelf te kunnen ondersteunen en voor de opleiding te betalen

 • U oprecht van plan bent om in het VK te studeren.
Lees de studenten gids voor meer informatie over het visumtraject voor studenten. U kunt een 
studentenvisum (student visa) aanvragen op gov.uk. 
Er is een apart Child Student (Leerlingen) visum voor leerlingen tussen de 4 - 17 jaar die op 
een zelfstandige school wensen te studeren.

U kunt een studentenvisum aanvragen op gov.uk.

https://www.gov.uk/global-talent
https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens
https://www.gov.uk/student-visa
https://www.gov.uk/child-study-visa
https://www.gov.uk/student-visa
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Visum voor afgestudeerden (Graduate visa)
U kunt een visum voor afgestudeerden aanvragen om in het VK te blijven werken of om een 
baan te zoeken. Hiervoor is het vereist dat u een bacheloropleiding of hoger heeft afgerond in 
het VK. U mag blijven voor een maximumperiode van 2 jaar (3 jaar voor PhD studenten) na het 
afronden van uw studie.
Het visum voor afgestudeerden is vanaf de zomer van 2021 beschikbaar voor internationale 
studenten, die gesponsord zijn door een Home Office-bevoegde studentsponsor en hebben 
voldaan aan de immigratie-eisen van de regering van het VK.
Via het visum voor afgestudeerden kunt u instromen in andere visum routes. Daarvoor moet 
u wel aan de visumeisen voldoen en heeft u een aanbod nodig voor een geschikte baan van 
een bevoegde sponsor.

Voor meer informatie over het punten-gebaseerd systeem (PBS), 
ga naar GOV.UK

https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens
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