‘Worst-case Scenario’
Hoe jij je als ondernemer
kan voorbereiden op een
‘No-Deal Brexit’

Voor ondernemers met handelsbelangen in het Verenigd
Koninkrijk (VK) zijn het al ruim twee jaar onzekere tijden. Sinds
de dag waarop het VK besloot de Europese Unie (EU) te verlaten
lijkt niemand te weten wanneer en op welke manier Brexit
gestalte zal gaan krijgen. Als je als Nederlandse ondernemer het
risico op economische schade tot een minimum wilt beperken is
het goed om te weten hoe een ‘No-deal Brexit’ er voor jou uit
kan gaan zien.
In het geval van een ‘No-Deal Brexit’ of ‘harde Brexit’ treedt het
VK uit de EU zonder een vervangende regeling. Hierdoor
veranderden de regels die je als ondernemer moet volgen om
handel te kunnen drijven met bedrijven, met wie je misschien al
jarenlang samenwerkt, drastisch. Hieronder geeft ONL een
overzicht met stappen die Nederlandse ondernemers kunnen
nemen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op Brexit.
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De Brexit Impact Scan
De Brexit Impact Scan is een goede eerste stap om te kijken hoe
jij je als ondernemer kunt voorbereiden op een harde Brexit. Niet
alle ondernemers zijn bekend met deze test van de
Rijksoverheid. De Brexit Impact Scan stelt je in staat om te zien
op welke manier Brexit jouw bedrijf kan schaden in de toekomst.
Na het doen van deze impact scan weet je dus of het voor jou
nodig is om maatregelen te nemen. Ook laat deze tool je zien
welk deel van je bedrijfsvoering kwetsbaar is voor de gevolgen
van Brexit.

Rapport non-tarifaire handelsbelemmeringen
Blijkt uit de Brexit Impact Scan dat jouw bedrijf hard geraakt
wordt door een harde Brexit? Dan is het zaak om meer in detail
te kijken wat dat voor jou betekent. KPMG heeft, in opdracht van
de overheid, een rapport
over de non-tarifaire
handelsbelemmeringen in het geval van een harde Brexit
geschreven. Het rapport richt zich op twee typen consequenties
voor de Nederlandse ondernemer:
• Algemene douaneformaliteiten
• Sectorspecifieke markttoegangsvereisten
Algemene douaneformaliteiten gelden voor alle handel tussen
het VK en Nederland als er een harde Brexit komt. Dit deel van
het rapport is dan ook voor elke ondernemer met belangen in het
VK interessant.
De rest van het rapport is interessant voor de ondernemers die
actief zijn in door het rapport specifiek behandelde sectoren. Het
rapport spitst zich toe op zes sectoren waarin er veel handel met

2

het VK plaatsvindt, maar waar weinig ervaring is met handel
buiten de interne markt van de EU:
•
•
•
•
•
•

Vlees
Snijbloemen
Verf
Communicatiemiddelen (mobiele telefoons, routers, etc.)
Brandblussers
Accountancy

Track & Trace
Als je hebt bekeken wat Brexit voor jouw internationale
bedrijfsvoering betekent is het doen van de Track & Trace een
goede check om te kijken of je echt op alles voorbereid bent.
Deze, door de Rijksoverheid aangeboden tool, laat alle stappen
zien die jouw product of dienst doorloopt na een eventuele ‘Nodeal Brexit’. De tool stelt vragen over de mate waarin jij, per stap
in het handelsproces, als ondernemer voorbereid bent. Als er
aan handelsactiviteiten toch nog regels verbonden blijken te zijn
waar jij geen weet van hebt, dan laat deze tool dat aan je zien.
Zo garandeer jij dat je goed bent voorbereid en kom je niet voor
onvoorziene problemen te staan in de toekomst.
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Op de hoogte blijven
Naast de hierboven genoemde informatie zijn er tal van andere
manieren om op de hoogte te blijven van de laatste
ontwikkelingen in de Brexit onderhandelingen. Zo bestaat er
sinds kort een Brexit Podcast. Deze door de overheid
geïnitieerde podcast is te beluisteren via de website NU.nl.
Hierop is het laatste nieuws op het gebied van Brexit voor
ondernemers te volgen .

Ondernemers die meer achtergrondinformatie en artikelen
over Brexit willen lezen is er het Brexit e-Magazine. In dit
magazine komen ondernemers aan het woord over hoe zij zich
hebben voorbereid en staan tips over hoe jij je als ondernemer
kan voorbereiden.
Tot slot is het goed om de website van het RDW in de gaten te
houden, hier vind je informatie over de geldigheid van rijbewijzen
en het invoeren van goederen na Brexit. Ook relevant is de
website van de Nederlandse Vereniging van Banken. Op deze
site staat informatie voor o.a. internationale ondernemers over
bankzaken na een No-deal Brexit.

ONL voor Ondernemers is een stichting vóór en dóór
ondernemers met maar één belang: de stem van de
ondernemers laten horen in politiek Den Haag. Wij krijgen
geen overheidssteun en worden alleen gefinancierd door
ondernemers. Hierdoor zijn wij compleet onafhankelijk! Ook
meedoen? Steun ons en doe mee! Samen maken wij
Nederland ondernemender.
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