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Het dreigende vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie 

heeft nu al gevolgen voor handels- en productiebedrijven in Nederland. 

Dit blijkt uit een rondgang van evofenedex onder meer dan honderd aan-

gesloten bedrijven. Meer dan de helft van de ondervraagde ondernemers 

geeft aan dat de dreigende Brexit nu al gevolgen op hun bedrijfsvoering 

heeft. Zo’n 30% verwacht dat de uiteindelijke economische gevolgen fors 

zullen zijn. Ondernemers vrezen vooral complexere procedures, hogere 

invoerrechten en meer logistieke hindernissen.

Het in kaart brengen van de gevolgen van een Brexit is belangrijk. Het 

Verenigd Koninkrijk is de derde handelspartner van ons land – goed voor 

zo’n 300.000 banen. Bedrijven in Nederland exporteerden in 2015 voor 38 

miljard euro aan goederen naar het Verenigd Koninkrijk. Belangrijke ex-

portproducten zijn toestellen voor telecommunicatie, medicijnen en 

groente- en fruit. Daartegenover staat een import van 21 miljard euro.

Als dé vereniging voor bedrijven met een logistiek of internationaal be-

lang, wil evofenedex samen met de ruim 15.000 aangesloten bedrijven 

hindernissen in de logistiek en internationaal ondernemen wegnemen. 

Maar óók kansen toevoegen.. evofenedex vroeg aangesloten bedrijven 

daarom ook welke wensen zij hebben voor een nieuw handelsakkoord 

tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

 

“In totaal exporteerden 
bedrijven in 2015 voor 38 

miljard euro aan goederen 
naar het Verenigd Konink-
rijk. Daartegenover staat 
een import van 21 miljard 

euro.” 

Zorgen en wensen
In dit rapport geeft evofenedex een overzicht van de belangrijkste zorgen 

en wensen van ondernemers over de Brexit en onderstreept evofenedex 

het belang voor een nieuw handelsakkoord met Groot-Brittannië

Brexit, belangrijke belangen



Brexit bemoeilijkt logistiek en handel
Vrijwel alle ondernemers zijn bezorgd over de gevolgen van de 

uiteindelijke Brexit. Het overgrote deel van de ondervraagde bedrijven 

vreest complexere douaneprocedures (72%), meer administratieve 

rompslomp (50%), invoerrechten (47%), vertragingen aan de grens 

(44%) en hogere vervoerskosten (30%).

 

De rondgang van evofenedex onder aangesloten bedrijven laat zien dat 

voor ondernemers complexere douaneprocedures met stip op één staat 

als grootste zorg. Als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese doua-

ne-unie stapt, kan dit leiden tot vertragingen aan de grens en extra 

administratieve lasten voor ondernemers. Ook kan een Brexit de 

Nederlandse overheid confronteren met extra benodigde capaciteit en 

dus hogere kosten, aangezien voor maar liefst 8% van de totale 

exportstroom extra eisen als behandeling van aangiftes, vergunningen 

en controles bij in-en uitvoer nodig zullen zijn. Eisen die bij de huidige 

interne Europese markt nauwelijks gelden. 

Naast de bovenstaande antwoorden spraken enkele ondernemingen 

ook hun zorgen uit over registratie- en verzekeringsverplichtingen, 

problemen met nevenvestigingen en het bevoordelen van leveranciers 

uit het Verenigd Koninkrijk.

Verwachte gevolgen Brexit



Ondernemers merken gevolgen Brexit nu al
Het dreigende vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie 

heeft nu al gevolgen voor handels- en productiebedrijven in Nederland 

Ongeveer 25% van de ondernemers ondervindt nu al hinder van alle on-

zekerheid. 

Van de bedrijven die nu al hinder ondervinden, geeft driekwart aan dat 

dit voor een groot deel wordt veroorzaakt door (potentiële) relaties of 

klanten van relaties in het Verenigd Koninkrijk. Deze handelspartners 

stellen belangrijke beslissingen en investeringen vaak uit, waardoor de 

handel op z’n minst vertraging oploopt. Andere stremmingen die onder-

nemers ervaren zijn omzetverlies, oplopende consumentenprijzen door 

koerswijzigingen van de pond of eerdere bestellingen die worden her-

zien. 

Onzekerheid in de praktijk
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Biedt de Brexit kansen?
Ondanks dat een flinke meerderheid (82%) zeer negatief gestemd is over 

de kansen na een uiteindelijke Brexit, ziet een ongeveer 1/5e van de 

ondernemers kansen door een Brexit. Zo zien ondernemers kansen als 

er activiteiten van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland verhuizen of 

als als een nieuw handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk gunstig 

uitpakt. Andere kansen die worden aangedragen, zijn distributiemoge-

lijkheden, minder concurrentie, kleinere risico’s door prijsdalingen of 

meer advieswerkzaamheden. 

Brexit en de toekomst
Handels- en productiebedrijven die zakendoen in het Verenigd 

Koninkrijk, voelen de druk van een naderende Brexit. Ongeveer 2/3 

schat de gevolgen voor het toekomstige bedrijfsresultaat gemiddeld of 

hoger in. Bedrijven met een handelsconnectie met het Verenigd 

Koninkrijk verwachten dat een Brexit wel degelijk pijn gaat doen in hun 

portemonnee. 

Verwachte impact op toekomstige 
bedrijfsresultaten

Kansen
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goede handelsafspraken
De antwoorden van meer dan honderd Nederlandse ondernemers die in 

het Verenigd Koninkrijk actief zijn, laten zien dat zij zich zorgen maken 

over de gevolgen van de Brexit doordat handel met het Verenigd Konink-

rijk moeilijker wordt. Na een ‘Brexit’ zijn goede handelsafspraken daarom 

cruciaal om de handel met het Verenigd Koninkrijk eenvoudig te houden.

Nederlandse belangen
Vanaf maart gaat de Europees Unie met het Verenigd Koninkrijk onder-

handelen over de precieze uitvoering van de Brexit. evofenedex roept de 

Nederlandse overheid daarom op om zich maximaal in te zetten de Ne-

derlandse belangen in het Europese onderhandelingsmandaat. Alleen 

dan kunnen de 300.000 Nederlanders die door onze handel met de Brit-

ten werk hebben, hun baan behouden. 

Goede handelsafspraken noodzakelijk
evofenedex vindt dat de nieuwe handelsafspraken in ieder geval moeten 

zorgen voor vrije markttoegang, een gelijk speelveld, het waarborgen van 

de douane-unie of eenvoudige douaneformaliteiten zonder douanehef-

fingen, geen vertragingen aan de grens, gelijke producteisen en geen ver-

storingen voor concurrentieverhoudingen. 

Europese onderhandelaars moeten zich inzetten om binnen de onder-

handelingstermijn van twee jaar een akkoord te sluiten. Teruggevallen op 

de regels van de Wereldhandelsorganisatie, met grote gevolgen voor bij-

voorbeeld invoerrechten, wil evofenedex voorkomen. Ook is het behoud 

van de Europese Unie met open binnengrenzen cruciaal. evofenedex wil 

voorkomen dat de Brexit tot verdere uitholling van de interne, Europese 

markt leidt

Handel met Verenigd Koninkrijk 
moet eenvoudig blijven



Wilt u meer informatie over de Brexit of andere internationale vraagstuk-

ken. Neem contact op met de ledenservice van evofenedex via 079-3467 

346 of ledenservice@evofenedex.

Internatonaal ondernemen = evofenedex
Steeds meer ondernemingen zijn internationaal actief of ondervinden de 

gevolgen van mondiale ontwikkelingen. Dankzij evofenedex is zaken 

doen in het buitenland voor tal van bedrijven eenvoudiger geworden. 

evofenedex is dé vereniging voor bedrijven met een internationaal be-

lang, de leden van evofenedex profiteren van vele voordelen. evofenedex 

staat voor 360 graden internationaal ondernemen en logistiek.

• Helpdesk voor al uw internationale vragen

• Korting op import/export opleidingen

• Gratis juridisch advies

• Internationaal advies op maat

• Helpende hand bij starten met export

• Een sterk en krachtig internationaal netwerk

• Wij komen op voor de internationale belangen van ondernemers in 

Nederland.

Ga naar www.evofenedex.nl voor meer informatie over de mogelijkhe-

den van het lidmaatschap.
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