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Britse inwoners van Gent krijgen uitnodiging
voor nieuwe verblijfskaart

De 483 Britse inwoners van Gent krijgen eerstdaags een uitnodiging om een

nieuwe verblijfskaart aan te vragen. Met die kaart kunnen ze in ons land blijven

wonen en werken. Opmerkelijk: het aantal Britse inwoners van Gent is sinds het

brexit-referendum in 2016 met een kwart gestegen.
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Het uittredingsakkoord dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie eind december 2020

op het nippertje sloten, laat toe dat Britten in de Europese Unie verder blijven wonen en

werken. Daarvoor moeten zij wel vóór het einde van 2021 een nieuwe verblijfskaart aanvragen.

Britse inwoners van Gent krijgen eerstdaags meer informatie over de aanvraagprocedure. Met

de kaart kunnen zij onbeperkt in Gent en in ons land blijven wonen en werken. Hun

(toekomstige) kinderen genieten dezelfde voordelen.

We willen de Britse inwoners van Gent goed informeren over de procedure die
ze moeten doorlopen voor hun nieuwe verblijfskaart. We zijn blij dat ze hier
kunnen blijven wonen en werken. Velen van hen hebben zich omwille van hun
job in Gent gevestigd en het is ook belangrijk voor de bedrijven waar ze
werken dat ze hier kunnen blijven.
— Isabelle Heyndrickx, schepen van Burgerzaken

Voor Britten die nog niet in Gent wonen, maar zich hier in de toekomst willen vestigen, is de

situatie anders. Zij kunnen zich niet zoals vroeger vrij vestigen. Willen zij in ons land werken,

dan moeten zij via een werkgever eerst een arbeidsvergunning aanvragen.

Meer Britten sinds brexit-stemming

Er is al lang een Britse aanwezigheid in Gent. Opmerkelijk is dat het aantal Britse inwoners van

Gent nog met ongeveer een kwart gestegen is sinds het brexit-referendum in 2016. Vandaag

wonen 483 Britten in Gent. Ruim de helft (53%) van de hen vestigde zich hier omwille van hun

werk. 17 procent kwam naar Gent in het kader van gezinshereniging – dat gaat bijvoorbeeld

over kinderen die met hun ouders meekomen. 8 procent is student.
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