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94% Nederlands-Britse bedrijven bezig met voorbereiding op Brexit 

 

Vandaag moeten de EU-leiders unaniem instemmen met een uitstel van de Brexit, anders 

vertrekt het Verenigd Koninkrijk over twee dagen zonder akkoord uit de EU. Uitstel zou een 

goede zaak zijn, zo stelt voorzitter Nederlands-Britse Kamer van Koophandel (NBCC) Anton 

Valk: “Wij hopen dat de 27 EU-leiders vanavond unaniem akkoord gaan met uitstel. Voor het 

bedrijfsleven is het belangrijk dat er een geregelde Brexit komt en geen no-deal Brexit zonder 

afspraken. Als uitstel daaraan bijdraagt, is dat een goede uitkomst voor nu. Dit geeft de 

ondernemers bovendien ruimte voor meer voorbereiding.”  

 

Goed voorbereid, wat er ook komen gaat 

Uit een enquête blijkt dat bijna alle leden bezig zijn met de voorbereidingen op de Brexit. Deze 

week gaf 78% van de ondernemers aan zich (in grote mate of behoorlijk) actief aan het 

voorbereiden te zijn. Daarnaast zegt 17% zich een beetje voor te bereiden. In totaal is 94% van 

de leden in meer of mindere mate bezig met voorbereidingen op de Brexit. Het aantal 

ondernemers die helemaal niets doen aan voorbereidingen, is heel laag met zo’n 5%.  

“De Brexit status quo blijft onverminderd onzekerheden met zich meebrengen voor 

ondernemers. Ons advies, zoals aangegeven tijdens al onze eerdere NBCC Brexit Forum events 

die we sinds juni 2016 organiseren, ‘Hope for the best, prepare for the worst’, blijft 

onverminderd actueel. De eeuwenoude Nederlands-Britse handelsrelatie zal ook de Brexit 

doorstaan, maar goede samenwerking en daadkrachtige voorbereiding zijn hierbij essentieel,” 

aldus de voorzitter van de NBCC.  

 

Zo heeft internationaal transportbedrijf KLG Europe uit Venlo zich zeer goed voorbereid en heeft 

het de douaneafhandeling in zowel de EU als in het VK in eigen hand. Ook hebben ze hun 

klanten en partners geholpen bij de voorbereidingen. CEO Kees Kuijken legt uit: “Het is 

belangrijk dat alle partijen in de keten goed zijn voorbereid: je bent zo sterk als je zwakste 

schakel.” 

Economische gevolgen 

Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke handelspartner van Nederland en onze economieën 

zijn nauw verweven. Het VK is traditioneel gezien de derde meest belangrijke handelspartner 

voor ons land. Nederland exporteerde in 2018 voor 23,8 miljard euro aan diensten en 20,2 

miljard euro aan goederen naar het VK. Het VK is na Duitsland en vóór België de tweede 

exportbestemming van Nederlandse bedrijven. Ruim 11% van alle Nederlandse investeringen in 

het buitenland staat in het VK uit. Er staat voor Nederland dan ook veel op het spel. Zo vormt 

de Brexit een risico voor de groei van de Nederlandse economie. Het CPB heeft al eerder 

berekend dat Nederland 1 tot 2 procent van het bbp kan verliezen door het vertrek van de 

Britten. Dit kan vervolgens leiden tot een vertraging in de economische vooruitgang. Eerder 

PBL-onderzoek laat zien dat 3,5 tot 5 procent van de Nederlandse economie invloed zal 

ondervinden van de Brexit en dat die gevolgen regionaal en sectoraal verschillen.  
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Noot voor de redactie 

 

Over NBCC 

De Nederlands Britse Kamer van Koophandel (NBCC) is een bilateraal opererende ledenorganisatie 

met kantoren in London en Den Haag. NBCC richt zich volledig op de intensivering van de handels- 

en investeringsbetrekkingen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk en het behartigen van 

de belangen van haar leden.  

 

De NBCC is een volledig onafhankelijke, bilateraal opererende ledenorganisatie met leden in o.a. 

Nederland het Verenigd Koninkrijk. Ons belangrijkste doel is om de handelsrelatie tussen beide 

landen te ondersteunen en versterken.  

 

• Enerzijds probeert de NBCC de leden zo goed mogelijk te helpen bij de voorbereiding op 

de Brexit; 

• Anderzijds probeert de NBCC te laten zien hoe belangrijk het is om je samen te richten 

op belangrijke groeidrijvers zoals duurzaamheid, kunstmatige intelligentie, digitalisering 

en technologische innovaties. 

 

Over het NBCC Brexit Forum 

Onder het motto ‘Hope for the best, prepare for the worst’, organiseerde de NBCC sinds juni 

2016 al meer dan 80 NBCC Brexit Forum events in samenwerking met toonaangevende experts 

van het ministerie van Buitenlandse Zaken, PwC, KPMG Meijburg & Co, ING, Clingendael, VNO-

NCW, UK Department for International Trade, CBI en Norton Rose Fulbright.  

Het NBCC Brexit Forum is opgericht om de leden als een spin in het web te: 

• Informeren: de NBCC organiseert regelmatig NBCC Brexit Forum events waarbij onze key 

note sprekers het laatste nieuws over de Brexit delen vanuit verschillende perspectieven, 

met concrete adviezen voor onze leden. Daarnaast zet de NBCC alles op alles om onze 

leden te informeren over de laatste stand van zaken, kansen, risico’s en ontwikkelingen. 

Zo was op 29 november een NBCC Brexit Forum event waar zowel de Britse Brexit 

Minister Robin Walker sprak, alsook Stefaan de Rynck uit Team Barnier en Guido 

Landheer, plaatsvervangend Directeur-Generaal bij het Nederlandse ministerie van 

Buitenlandse Zaken. De NBCC bespreekt ook de plannen voor de voorbereiding op de 

Brexit met onze leden, en kijkt samen met hen hoe die kunnen worden aangescherpt; 

• Verbinden: NBCC verbindt ondernemers met gelijksoortige Brexit-problemen met elkaar 

om samen naar oplossingen zoeken. Recentelijk heeft onze sector bijeenkomsten voor de 

groenten-, fruit- en bloemensector, transport, health care en binnenkort ook luchtvaart 

georganiseerd. Hier worden best practices met elkaar gedeeld; 

• Representeren: de NBCC deelt haar zorgen en prioriteiten met de decision makers. De 

Brexit heeft onze rol als bruggenbouwer urgenter dan ooit gemaakt; wij schakelen 

dagelijks met de belangrijkste decision makers, de ambassades, het bedrijfsleven en 

andere stakeholders.  

 

Voor meer informatie: 

Lyne Biewinga, NBCC, tel. 06-46178825 e-mail: lbiewinga@nbcc.co.uk 
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