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Inleiding

Achtergrond

Het Verenigd Koninkrijk (VK) hield op 23 juni 2016 een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie (EU). Een meerderheid van de Britten heeft gekozen 

om uit de EU te vertrekken (‘Brexit’). Op 29 maart 2017 heeft de Britse regering formeel de uittreding uit de EU in werking gezet. Dit betekende - in eerste instantie -

dat het Verenigd Koninkrijk na 29 maart 2019 geen lid meer zou zijn van de Europese Unie. Na enkele verlengingen van de onderhandelingen hebben de EU en het 

VK een terugtrekkingsakkoord gesloten en is het VK op 31 januari 2020 uit de EU getreden. In het terugtrekkingsakkoord zijn onder meer afspraken gemaakt over 

burgerrechten en een overgangsperiode. Momenteel is er sprake van een overgangsperiode die loopt tot 31 december 2020. Tijdens deze periode verandert er bijna 

niets voor het bedrijfsleven en onderhandelen de EU en het VK over de toekomstige relatie. Als het VK en de EU geen akkoord bereiken over de toekomstige relatie, 

kan dit grote gevolgen hebben voor het bedrijfsleven. Juíst nu er nog veel onduidelijkheid aanwezig kan zijn bij het bedrijfsleven over Brexit en de nieuwe 

handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk, streeft de Rijksoverheid naar een goede informatievoorziening.

Doelgroep: bedrijven met een directe zakelijke relatie met het Verenigd Koninkrijk en bedrijven die een indirecte relatie hebben met het Verenigd 

Koninkrijk

Op verzoek van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft onderzoeksbureau Kantar de afgelopen drie jaar onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse 

bedrijven die een directe zakelijke relatie met het Verenigd Koninkrijk hebben. In dit onderzoek is daar een nieuwe doelgroep aan toegevoegd. Naast bedrijven die een 

directe handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk hebben, zijn bedrijven ondervraagd die een indirecte relatie met het Verenigd Koninkrijk hebben omdat zij 

bijvoorbeeld vanwege tussenleveranciers afhankelijk zijn van het VK, gebruik maken van digitale datastromen die via het VK lopen, of Brits personeel in dienst 

hebben. De onderzoeken richten zich op de houding, wensen en informatiebehoeften die deze groepen over Brexit en de nieuwe handelsrelatie met het VK hebben.  

In dit rapport vindt u de resultaten van de vierde meting onder Nederlandse bedrijven die –direct of indirect- zaken doen met het Verenigd Koninkrijk. 

Significante verschillen tussen de 2-meting in maart 2019 en 3-meting in juni 2020 worden aangegeven met een (hoger) of      (lager).  
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Voornaamste bevindingen (1/2)

Brexit en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk en de coronacrisis

Een groot aantal van de bedrijven met een relatie met het Verenigd Koninkrijk verwacht dat het coronavirus redelijk tot zeer grote gevolgen zal hebben voor het 

Nederlandse bedrijfsleven (85%). De invloed van het coronavirus op het eigen bedrijf wordt minder ervaren, maar alsnog bij meer dan de helft van de bedrijven met een 

directe relatie met het VK (53%). De gevolgen van het coronavirus zorgen voor slechts een klein deel van de bedrijven dat zij de prioriteiten ten aanzien van Brexit

verleggen. Wel verwacht meer dan de helft van de bedrijven dat er vanwege het coronavirus dit jaar geen akkoord komt tussen de Europese Unie en het Verenigd 

Koninkrijk. 

Bedrijven met een relatie met het Verenigd Koninkrijk zijn minder op de hoogte van Brexit en de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk

In februari 2020 is de Brexit in een nieuwe fase beland. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben een uittredingsakkoord gesloten, tot 31 december 2020 geldt 

de overgangsperiode waarin vertegenwoordigers van de EU en het VK onderhandelen over een nieuw handelsakkoord. Gedurende de afgelopen drie jaar was ongeveer 

vier op de vijf bedrijven redelijk tot zeer goed op de hoogte van de ontwikkelingen rond Brexit. In 2020 is dit aandeel gedaald tot ongeveer de helft (49%). Deels valt dit te 

verklaren doordat deze fase van het Brexit-proces, vanwege het coronavirus, minder in het nieuws is geweest. Het gebruik van informatiebronnen is in 2020 over de 

gehele linie afgenomen, maar met name het gebruik van reguliere nieuwsbronnen (tv, radio, internet en kranten) is gedaald van 41% naar 21%. 

Bedrijven zien grotere impact van Brexit voor Nederlands bedrijfsleven dan voor eigen bedrijf, zorgen voor eigen bedrijf nemen af

Het aandeel bedrijven dat verwacht dat Brexit en de nieuwe relatie met het VK gevolgen hebben voor het Nederlandse bedrijfsleven daalt, echter nog steeds zes op de 

tien bedrijven verwachten redelijk tot zeer grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Ongeveer een kwart van de bedrijven die een directe relatie met het VK 

hebben verwacht gevolgen voor het eigen bedrijf, maar ze maken zich er dit jaar minder grote zorgen over (7%). Bedrijven met een indirecte relatie met het VK 

verwachten minder gevolgen voor het eigen bedrijf (12%). De meeste bedrijven met een directe handelsrelatie verwachten na Brexit evenveel zaken te blijven doen met 

het VK (63%), een vijfde verwacht dat dit minder zal worden.  

Voorbereidingen niet voor elk bedrijf de hoogste prioriteit, maar de voorbereiding is actiever

Ten opzichte van vorig jaar zijn er minder bedrijven die zich een beetje tot in zeer grote mate voorbereiden (gedaald van 76% naar 60%), waarmee het aandeel 

voorbereiders weer ongeveer gelijk is aan 2018. Bedrijven die zich wel voorbereiden doen dit minder vrijblijvend dan vorige jaren. Waar men in eerdere jaren vooral 

informatie inwon, treffen meer bedrijven nu actieve maatregelen zoals het inrichten van taskforces, het doorlichten van bedrijfsprocessen of het uitzoeken van de 

geldigheid van contracten. 
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Voornaamste bevindingen (2/2)

De informatiebehoefte over Brexit is afgenomen

Een kwart van de bedrijven heeft een zeer grote of behoorlijk grote informatiebehoefte (24%) over Brexit en de toekomstige relatie met het VK. Dit is een daling ten 

opzichte van 2019 (35%), de informatiebehoefte ligt weer op het niveau van 2018. Onder bedrijven die een indirecte relatie hebben met het VK is de informatiebehoefte 

lager, namelijk 12%. Bedrijven hebben grote behoefte aan branchespecifieke informatie voor hun eigen bedrijf (44%). Daarnaast blijft er een behoefte aan informatie over 

douaneregelingen en import- en exporttarieven, en over veranderingen in regelgeving op het gebied van veiligheid, milieu en gezondheid, al nemen deze aandelen wel af. 

Bedrijven verwachten een verlenging van de overgangsperiode

Ongeveer een derde van zowel de bedrijven met een directe relatie als een indirecte relatie met het Verenigd Koninkrijk verwacht dat er dit jaar een verlenging van de 

overgangsregeling komt. Bijna een kwart van de bedrijven met een directe relatie met het Verenigd Koninkrijk denkt dat er een zeer beperkt akkoord gesloten wordt.  Een 

groot deel van de bedrijven met een indirecte relatie met het Verenigd Koninkrijk geeft aan niet te weten wat het gaat worden. Slechts een klein deel van de bedrijven, 

zowel direct als indirect, rekent op afspraken over economische samenwerking, al hoopt de helft van de bedrijven met een directe relatie met het Verenigd Koninkrijk daar 

(nog) wel op. 

Segmentanalyse wijst onderscheid uit tussen proactieve, verdagende en passieve bedrijven met een relatie tot het Verenigd Koninkrijk

Op basis van zes verschillende kenmerken is een segmentenanalyse uitgevoerd op de deelnemende bedrijven binnen het onderzoek. Afhankelijk van o.a. de houding ten 

opzichte van de Brexit en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk, de verwachte gevolgen daarvan, en mate waarin tot nu toe actie is ondernomen, maken we een 

onderscheid tussen proactieve, verdagende, en passieve bedrijven. Onder de proactieve groep verstaan we bedrijven die een bovengemiddelde impact verwachten, en tot 

nu ook veel gedaan hebben aan de voorbereiding hierop. Deze bedrijven zijn vaak beter op de hoogte van de recente ontwikkelingen, en maken vaker gebruik van diverse 

informatievoorzieningen rondom Brexit en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk. De verdagende groep verwacht enerzijds wel een impact, maar heeft om 

uiteenlopende redenen tot dusver nog niet veel actie ondernomen om zich voor te bereiden. Hoewel deze groep het wel degelijk belangrijk vindt om op de hoogte te blijven 

van de situatie, wordt bovengemiddeld vaak aangegeven dat men liever de uitkomst van de onderhandelingen afwacht. Ook speelt de invloed van het coronavirus onder 

deze groep mogelijk een grotere rol, aangezien verdagende bedrijven bovengemiddeld vaak aangeven dat dit invloed heeft gehad op hun voorbereidingen op Brexit en de 

nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk. De passieve bedrijven verwachten zelf geen al te grote impact, en hechten daarom ook minder waarde aan de voorbereiding. 

Binnen deze groep zijn bovengemiddeld veel bedrijven die zich helemaal geen zorgen maakt over de gevolgen van de Brexit, en bovengemiddeld veel bedrijven die tot 

dusver ook geen enkele actie ondernomen hebben. 
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Zakelijke relatie met het 

Verenigd Koninkrijk

2



Meer bedrijven in de steekproef geven aan een zakelijke relatie met het 

Verenigd Koninkrijk te hebben

Significant hoger / lager dan vorige meting

85% 88% 87%
96%

15% 12% 13%
4%

2017 2018 2019 2020

Doet al zaken met het VK Overweegt om zaken te doen met het VK

Q002 - Doet uw bedrijf zaken met het Verenigd Koninkrijk of overweegt uw bedrijf dat te doen? Eén antwoord mogelijk. Basis: alle respondenten (n=282) 

Bedrijfsvertegenwoordigers die aangaven dat ze 

geen zaken doen met het Verenigd Koninkrijk en 

dat ook niet van plan zijn, zijn uitgesloten van 

verdere deelname aan dit onderzoek
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De aard van de relatie met het VK ligt het vaakst bij import en/of export, het 

hebben van een vestiging in het VK, of het in dienst hebben van Brits 

personeel

1%

15%

4%

5%

6%

6%

7%

7%

8%

12%

13%

13%

20%

40%

44%

2%

4%

2%

7%

6%

9%

7%

5%

7%

29%

7%

16%

37%

32%

35%

weet niet

Diversen

Maakt voor de export gebruik van een (buitenlandse) tussenpersoon

Heeft intellectueel eigendom dat geregistreerd staat in het Verenigd Koninkrijk (octrooien,…

Investeert in het Verenigd Koninkrijk

Heeft dienstverleningscontract of service met een bedrijf/organisatie uit het VK dat doorloopt na 29…

Transporteert goederen via het Verenigd Koninkrijk

Transporteert goederen naar Ierland via het Verenigd Koninkrijk

Koopt onderdelen van goederen of diensten in uit het Verenigd Koninkrijk via toeleveranciers…

Heeft Brits personeel in dienst

Is toeleverancier voor bedrijven die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk

Maakt gebruik van digitale diensten met datastromen van of naar het Verenigd Koninkrijk

Heeft een vestiging in het Verenigd Koninkrijk

Importeert vanuit het Verenigd Koninkrijk

Exporteert naar het Verenigd Koninkrijk

2020

2019

Q035 - Op welke terreinen heeft uw bedrijf een zakelijke relatie met het Verenigd Koninkrijk, of plannen hiervoor? Dit kan om zowel goederen, diensten of kennis gaan. Meerdere antwoorden mogelijk. Basis: alle respondenten (n=282) 

Significant hoger / lager dan vorige meting 9



Ongeveer 3 op de 10 bedrijven geven aan redelijk tot sterk afhankelijk te zijn

van de relatie met het VK

11% 10%
15%

10%

13% 15%

18%
20%

29% 28%

32%
29%

46% 46%
33%

36%

2017 2018 2019 2020

(Heel) sterk afhankelijk Redelijk sterk afhankelijk Enigszins Niet afhankelijk weet niet

Q051 - Kunt u aangeven in hoeverre uw bedrijf afhankelijk is van de relatie met het Verenigd Koninkrijk? Denk daarbij aan het belang van import en export voor het voortbestaan van uw bedrijf. Basis: alle respondenten (n=282).

Significant hoger / lager dan vorige meting

▪ Dit is grotendeels gelijk aan de voorgaande metingen, al is het aantal bedrijven dat sterk afhankelijk is van de relatie met het

Verenigd Koninkrijk licht gedaald. 
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Ongeveer de helft van de bedrijven geeft aan structureel zaken te doen met het 

Verenigd Koninkrijk, meer dan voorgaande jaren

30% 30% 29%

48%

46% 49% 51%

34%

13% 11% 11% 9%
8% 7% 5% 1%

2017 2018 2019 2020

Structureel - bijna dagelijks Regelmatig - meerdere keren per jaar Af en toe - gemiddeld 1 keer per jaar

Incidenteel - minder dan 1x per jaar weet niet

Q051 - Kunt u aangeven in hoeverre uw bedrijf afhankelijk is van de relatie met het Verenigd Koninkrijk? Denk daarbij aan het belang van import en export voor het voortbestaan van uw bedrijf. Basis: alle respondenten (n=282).

Significant hoger / lager dan vorige meting 11



Bedrijven uit de indirecte groep hebben het vaakst te maken met het Verenigd 

Koninkrijk via toeleveranciers, transport, of digitale datastromen

Q004 t/m Q014: Maakt uw bedrijf gebruik van…?  Basis: alle respondenten (indirect): n=119

6%

6%

8%

9%

10%

11%

11%

13%

3%

9%

3%

5%

5%

11%

4%

15%

6%

5%

6%

1%

7%

5%

6%

9%

85%

80%

83%

85%

78%

73%

79%

62%

Maakt gebruik van een (buitenlandse) tussenpersoon bij de
export

Heeft te maken met intellectueel eigendom dat wordt vastgelegd
in het Verenigd Koninkrijk

Transporteert goederen naar Ierland via het Verenigd Koninkrijk

Heeft Brits personeel in dienst

Heeft een dienstverleningscontract of service met een bedrijf uit
het Verenigd Koninkrijk

Maakt gebruik van digitale diensten met datastromen van of
naar het Verenigd Koninkrijk

Transporteert goederen via het Verenigd Koninkrijk

Maakt gebruik van toeleveranciers die onderdelen uit het
Verenigd Koninkrijk halen

Ja Weet ik niet zeker, maar zou kunnen Weet ik niet zeker, maar denk het niet Nee

19%

8%

9%

47%

16%

Ja, volledig
Ja, grotendeels
Ja, maar een klein gedeelte
Nee, helemaal niet
Weet niet

In hoeverre is product of dienst 

in EU geproduceerd?

N.B. Zoals ook blijkt uit onderstaande grafiek, weet een deel van de respondenten in de indirecte groep niet met zekerheid of hun bedrijf op dit 

moment een (in)directe relatie met het Verenigd Koninkrijk heeft. 
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Brexit en corona
3



Bedrijven schatten de gevolgen van het coronavirus hoger in voor het 

Nederlandse bedrijfsleven dan voor het eigen bedrijf

Q980: Terwijl de onderhandelingen over de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk doorlopen, bestrijden landen het coronavirus. In het algemeen, in welke mate denkt u dat het coronavirus gevolgen heeft voor

het Nederlandse bedrijfsleven? Het maakt hierbij niet uit of de gevolgen positief of negatief zijn. 

Q1130: In het algemeen, in welke mate denkt u dat het coronavirus gevolgen heeft voor uw bedrijf? Het maakt hierbij niet uit of de gevolgen positief of negatief zijn.   |  Base: n=282 (direct), n=119 (indirect)

13%

7%

44%

51%

85%
81%

53%

36%

Gevolgen coronavirus voor
Nederlandse bedrijfsleven (directe

relatie)

Gevolgen coronavirus voor
Nederlandse bedrijfsleven

(indirecte relatie)

Gevolgen coronavirus voor eigen
bedrijf (directe relatie)

Gevolgen coronavirus voor eigen
bedrijf (indirecte relatie)

Nauwelijks tot geen gevolgen

Redelijk tot zeer grote gevolgen

▪ Daarnaast schatten bedrijven met een indirecte relatie met het VK (36%) de gevolgen voor het eigen bedrijf minder hoog in 

dan bedrijven met een directe relatie (53%). 
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Ondanks de coronacrisis blijven bedrijven de ernst van Brexit en de nieuwe 

relatie met het Verenigd Koninkrijk inzien

Directe relatie VK

Door de coronacrisis zijn Brexit en de nieuwe relatie met het 

Verenigd Koninkrijk voor ons bedrijf een klein probleem geworden

Indirecte relatie VK

Door de coronacrisis zijn Brexit en de nieuwe relatie met het 

Verenigd Koninkrijk voor ons bedrijf een klein probleem geworden

▪ Ongeveer een derde van de bedrijven met een (in)directe relatie ziet Brexit en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk 

nog steeds als een probleem voor het bedrijf.

▪ Een kwart van de bedrijven met een directe relatie (25%) en een iets kleiner deel van de bedrijven met een indirecte relatie 

(17%) is van mening dat Brexit en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk vanwege de coronacrisis een klein 

probleem is geworden.

Weet niet, 32%Weet niet, 10%
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Een meerderheid van de bedrijven, zowel met een directe als een indirecte 

relatie met het Verenigd Koninkrijk, verwacht dit jaar geen akkoord tussen de 

EU en het Verenigd Koninkrijk

Indirecte relatie VK

Ik denk dat vanwege het coronavirus er dit jaar geen akkoord komt 

tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Directe relatie VK

Ik denk dat vanwege het coronavirus er dit jaar geen akkoord komt 

tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Weet niet, 10% Weet niet, 26%
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Ongeveer een derde van de bedrijven met een directe relatie met het Verenigd 

Koninkrijk geeft aan dat de coronacrisis invloed heeft op hun voorbereidingen 

op de Brexit

Directe relatie met het VK

De coronacrisis heeft invloed op de voorbereidingen die ik tref voor 

Brexit

Weet niet, 12%
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Kennis over- en

gevolgen van Brexit en

de nieuwe relatie met 

het Verenigd Koninkrijk

4



Kennis over Brexit en de nieuwe relatie met het VK van bedrijven met een

directe relatie met het VK aanzienlijk lager dan vorig jaar

84%
79%

84%

49%
39%

16%
19%

16%

38%

34%

1% 3% 1%

13%

28%

2017 2018 2019 2020 (directe relatie) 2020 (indirecte relatie)

Redelijk tot zeer goed op de hoogte Niet zo goed op de hoogte Helemaal niet op de hoogte

Vraagstelling in 2019: In hoeverre bent u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Brexit?  Basis: alle respondenten (n=310)

Q029 - In hoeverre bent u op de hoogte van de onderhandelingen over de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk? 

Basis: alle respondenten (n=282, direct;  n=119, indirect) Significant hoger / lager dan vorige meting

▪ Het zelfbenoemde kennisniveau van bedrijven met een indirecte relatie met het VK ligt op een lager niveau. 

▪ Een mogelijke verklaring kan zijn is dat de onderhandelingen met het VK door de corona crisis minder in het nieuws zijn 

geweest en dat bedrijven over het algeheel minder weten over de overgangsperiode. 
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Meer dan de helft van de bedrijven verwacht dat Brexit en de nieuwe relatie

met het VK redelijk tot zeer grote gevolgen heeft voor het Nederlandse

bedrijfleven

7%
12% 13%

7% 9%

55%
54%

65%

52% 44%

30%
28%

19%

34%

24%

19%

2017 2018 2019 2020 (directe relatie) 2020 (indirecte relatie)

zeer grote gevolgen redelijk grote gevolgen Niet zulke grote gevolgen bijna/helemaal geen gevolgen weet niet

Q012 - In het algemeen, in welke mate denkt u dat Brexit en de nieuwe relatie met het VK gevolgen heeft voor het Nederlandse bedrijfsleven? 

Basis: alle respondenten (n=282, direct; n=119 , indirect))
Significant hoger / lager dan vorige meting

▪ Onder bedrijven die een indirecte relatie met het VK hebben, weet een groter gedeelte niet of er gevolgen zijn (19%).

Vraagstelling 2019: In het algemeen, in welke mate denkt u dat Brexit gevolgen heeft voor het Nederlandse bedrijfsleven? Basis: alle respondenten (n=310)
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Meer dan een kwart van de bedrijven verwacht dat Brexit en de nieuwe relatie

met het VK redelijk tot zeer grote gevolgen heeft voor het eigen bedrijf

3% 4% 4% 3% 1%

16% 17%
24% 23%

11%

55% 50%

49% 50%

29%

25%
28%

21% 18%

39%

1% 2% 2% 5%

21%

2017 2018 2019 2020 (directe relatie) 2020 (indirecte relatie)

zeer grote gevolgen redelijk grote gevolgen Niet zulke grote gevolgen bijna/helemaal geen gevolgen weet niet

Q053 - In het algemeen, in welke mate denkt u dat Brexit en de nieuwe relatie met het VK gevolgen heeft voor uw eigen bedrijf? Basis: alle respondenten (n=282, direct; 

n=119, indirect)
Significant hoger / lager dan vorige meting

▪ Onder bedrijven die een indirecte relatie met het VK hebben, ligt dit aandeel ongeveer de helft lager (12%).

Vraagstelling 2019: In het algemeen, in welke mate denkt u dat Brexit gevolgen heeft voor uw eigen bedrijf? Basis: alle respondenten (n=310)
21



Ten opzichte van vorig jaar nemen de zorgen over Brexit af

3%

17%

25%

38%

15%

1%1%

6%

34%
32%

22%

4%

Heel veel zorgen Redelijk veel zorgen Neutraal Redelijk weinig zorgen Helemaal geen zorgen Weet niet

2019

2020

Q089 - In hoeverre maakt u zich zorgen over Brexit en de gevolgen van de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk voor uw eigen bedrijf? (n=282) (alleen gesteld aan bedrijven met een directe relatie) 

Significant hoger / lager dan vorige meting

▪ Een aanzienlijk lager gedeelte van de bedrijven (7%) maakt zich redelijk tot heel veel zorgen, de groep bedrijven die zich 

minder zorgen maken, is stabiel. 

Vraagstelling 2019: In hoeverre maakt u zich zorgen over de gevolgen van Brexit voor uw eigen bedrijf? Basis: alle respondenten (n=310) 22



Men maakt zich het vaakst zorgen over belemmering ten gevolge van nieuwe

regelgeving, en over invoerheffingen

12

9

7

7

7

6

6

6

3

3

2

Meer last van regelgeving: douaneformaliteiten, controles/ inspecties, certificering

Invoerheffingen

Algemene economische teruggang en onzekerheid

Verslechterende concurrentiepositie (belastingconcurrentie, veiligheidsnormen)

Minder omzet

Minder banen/ werkgelegenheid in de toekomst

Gevolgen voor personeel (Nederlandse werknemers in het VK of Britse
werknemers in Nederland)

Effecten van veranderende wisselkoersen

Oorsprongregels EU van samengestelde producten

Verkrijgbaarheid van producten of onderdelen (supply chain effecten)

Minder mogelijkheden tot investeren

Welke van de onderstaande mogelijke gevolgen van Brexit baren u de meeste zorgen? (n=19) (alleen gesteld aan bedrijven die zich heel veel of redelijk veel zorgen maken; de getallen in de grafiek zijn absolute aantallen, geen percentages)
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Vrijwel alle bedrijven geven aan dat zij geen groei in het zaken doen na Brexit

verwachten

Directe relatie VK

Hoeveel zaken verwacht uw bedrijf in de nieuwe situatie na Brexit te doen?

Weet niet, 14%
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Voorbereidingen op 

Brexit en de nieuwe

relatie met het Verenigd

Koninkrijk

5



Het aantal bedrijven dat zich tot nu toe heeft voorbereid op Brexit is gedaald

ten opzichte van vorig jaar

9%
18%

32% 31%

33%

32%

44%

29%

55%
46%

20%

31%

3% 4% 5% 9%

2017 2018 2019 2020

in zeer grote mate of behoorlijk Een beetje Helemaal niet weet niet

Q028 - In hoeverre heeft uw bedrijf zich tot nu toe voorbereid op de mogelijke gevolgen van Brexit en de nieuwe relatie met het VK? Basis: alle

respondenten (n=282) (alleen gesteld aan bedrijven met een directe relatie)
Significant hoger / lager dan vorige meting

▪ Ongeveer zes op de tien bedrijven geven aan zich in zeer grote of behoorlijke mate te hebben voorbereid op Brexit en de 

nieuwe relatie met het VK. 

Vraagstelling 2019: In hoeverre is uw bedrijf zich op dit moment aan het voorbereiden op de mogelijke gevolgen van Brexit? Basis: alle respondenten (n=310)
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47%

43%

30%

18%

14%

14%

16%

27%

20%

12%

12%

9%

18%

20%

9%

2%

40%

30%

23%

21%

19%

17%

15%

15%

15%

14%

13%

11%

10%

10%

8%

8%

4%

10%

me goed te informeren over de ontwikkelingen rond Brexit

uit te zoeken hoe het zit met de douaneregels/invoerregels/BTW

in gesprek te gaan met leveranciers, afnemers en andere schakels in de keten

het doorlichten van mijn bedrijfsprocessen/schakels in de keten

Binnen bedrijf commissies/taskforce ingericht/medewerkers vrijgemaakt voor de voorbereidingen/ volgen van ontwikkelingen

de geldigheid van (service)contracten, diploma’s, bewijzen van vakbekwaamheid en licenties uit te zoeken

te onderzoeken welke kansen Brexit kan bieden voor mijn bedrijf (bijvoorbeeld nieuwe afnemers)

mijn digitale diensten, dataopslag en ict-handelingen in kaart te brengen

afspraken te maken over levering/ prijzen na de Brexit (contracten aanpassen, Brexit-clausules)

me te orientëren op andere markten/producten/leveranciers

advies te vragen aan een consultant of accountant

een douanenummer aan te vragen

ervoor te zorgen dat mijn Britse werknemers zich laten registreren

de Brexit impact scan te doen

afspraken te maken met mijn transporteur

verhogen van voorraden

anders, namelijk...

niet

2019

2020

De huidige omstandigheden weerhouden bedrijven er niet van om actieve 

maatregelen te nemen (bv. inrichten van taskforces of doorlichten van bedrijfs-

processen)

Q047 - Op welke manier heeft uw bedrijf zich tot nu toe voorbereid op Brexit? (Nieuwe vraag) Basis: alle respondenten die zich in zeer grote mate, behoorlijk of een beetje aan het voorbereiden zijn (n=168) 

(alleen gesteld aan bedrijven met een directe relatie)
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Meer dan zes op de tien bedrijven met indirecte relatie met het VK treffen nog 

geen voorbereidingen om negatieve gevolgen van Brexit te vermijden

Waarom bereidt u zich niet voor? (n=76)

57%

19%

9%

5%

0%

12%

Ik verwacht geen gevolgen van de Brexit

Gevolgen zijn onduidelijk

Ik wist niet dat de Brexit gevolgen voor
mijn bedrijf had

Ik heb reeds een analyse gedaan en de
impact is gering

Benodigde voorbereiding is onduidelijk

anders, namelijk...

▪ Een meerderheid (63%) van deze bedrijven geeft aan op dit moment geen voorbereidingen te treffen, vooral omdat zij geen 

gevolgen van de Brexit verwachten.

Indirecte relatie VK

In hoeverre heeft uw bedrijf zich tot nu toe voorbereid op Brexit en de 

nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk?
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Bedrijven met een directe relatie met het VK hopen voornamelijk op 

afspraken over een economische samenwerking

9% Geen akkoord

16%
Verlenging van de 

overgangsperiode

50% Afspraken over 

economische samenwerking

7%
Zeer beperkt akkoord 

gesloten

Q1210: Op welke uitkomst van de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie aan het eind van dit jaar hoopt u? Base: n=282 (direct)
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Bedrijven met zowel een directe als een indirecte relatie met het VK verwachten

een verlenging van de overgangsperiode of een zeer beperkt akkoord

14% Geen akkoord

34%
Verlenging van de 

overgangsperiode

8% Afspraken over 

economische samenwerking

23%
Zeer beperkt akkoord 

gesloten

12% Geen akkoord

31%
Verlenging van de 

overgangsperiode

6% Afspraken over 

economische samenwerking

15%
Zeer beperkt akkoord 

gesloten

Directe relatie VK Indirecte relatie VK

Question 1180: Wat zijn uw verwachtingen over de uitkomsten van de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie aan het eind van dit jaar? Base: n=282 (direct), n=119 (indirect)

21% Weet niet 36% Weet niet
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Informatiebehoefte over 

Brexit en nieuwe relatie

met het Verenigd

Koninkrijk

6



Bedrijven met een directe relatie met het VK zien het belang van voorbereiden, 

maar een gedeelte wacht eerst het resultaat van de onderhandelingen af

4%

9%

5%

5%

12%

11%

18%

21%

22%

28%

22%

23%

27%

31%

27%

46%

34%

30%

27%

20%

7%

6%

5%

4%

3%

9%

11%

12%

11%

12%

Ik vind het belangrijk me voor te bereiden op Brexit en de nieuwe relatie met het Verenigd
Koninkrijk

Ik heb tot nu toe alles gedaan wat ik kon doen om me voor te bereiden op Brexit en de nieuwe
relatie met het Verenigd Koninkrijk

Ik wacht eerst de resultaten van de onderhandelingen af voordat ik in actie kom

Het is voor mij duidelijk wat de gevolgen van Brexit en de nieuwe relatie met het Verenigd
Koninkrijk zijn voor mijn bedrijf

Brexit en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk hebben een grote invloed op mijn
toekomstige bedrijfsvoering

Helemaal mee oneens Mee oneens Niet mee oneens, niet mee eens Mee eens Helemaal mee eens Weet niet

Q100 - Dan volgt er nu een aantal stellingen. Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met deze stellingen. Basis: alle respondenten (n=282) (alleen gesteld aan directe relatie)

32



De behoefte aan informatie over Brexit en de nieuwe relatie met het VK is 

gedaald ten opzichte van vorig jaar

Q032 - In welke mate heeft uw bedrijf op dit moment behoefte aan informatie over Brexit en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk?

Basis: alle respondenten (n=282, direct; n=119 indirect)

19%
27%

35%

24%

12%

52%

52%

45%

43%

25%

21%
22% 14%

17%

42%

17% 21%

2017 2018 2019 2020 (directe relatie) 2020 (indirecte relatie)

in zeer grote mate of behoorlijk Een beetje Helemaal niet weet niet

Significant hoger / lager dan vorige meting

▪ Desalniettemin is er nog steeds aanzienlijk deel van de bedrijven met een directe relatie dat enigszins tot in zeer grote mate 

informatie wil ontvangen (67%). Bij de bedrijven met een indirecte relatie ligt die behoefte aanzienlijk lager (37%), 42% heeft 

geen enkele behoefte aan informatie.

Vraagstelling 2019: In welke mate heeft uw bedrijf behoefte aan informatie over Brexit op dit moment? Basis: alle respondenten (n=310)
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Bedrijven met een directe relatie met het VK hebben voornamelijk behoefte aan

branchespecifieke informatie, of informatie over douaneregelingen

1%1%

9%

15%

29%

41%
38%

65%66%

1%2%
4%

14%

31%

38%
40%

64%

71%

2%

6%7%

16%

25%

32%
35%

52%

59%

3%3%

11%

26%

33%34%35%
38%

44%45%

Geen van dezeAnders, namelijkInvesteringenPositie werknemersverandering in regelgeving: fyto-
sanitair, milieu,

gezondheidsvoorschriften,
veiligheid enz.

Voortgang van de
onderhandelingen

BelastingenImport- en exporttarievenbranche specifieke informatie
voor mijn bedrijf

Douaneregelingen

2017

2018

2019

2020

Q024 - Aan welke informatie over Brexit heeft uw bedrijf dan vooral behoefte? (gesloten vraag) Basis: respondenten met minimaal een beetje informatiebehoefte (n = 188) (alleen gesteld aan directe relatie) 

▪ Daarnaast is er een lichte toename in behoefte aan informatie over veranderende regelgeving (33%), de positie van 

werknemers (26%), en investeringen (11%).
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De bedrijven met een indirecte relatie met het VK hebben voornamelijk

behoefte aan informatie over datastromen en gevolgen voor het personeel

23%

22%

17%

14%

13%

12%

12%

9%

43%

3%

Digitale diensten met datastromen van en naar het Verenigd Koninkrijk

Gevolgen voor personeel (Nederlandse werknemers in het Verenigd
Koninkrijk of Britse werknemers in Nederland)

Toeleverantie van onderdelen van producten en diensten

Transport via het Verenigd Koninkrijk

Oorsprongsregels EU voor samengestelde producten

Intellectueel eigendom (vastgelegd in het Verenigd Koninkrijk)

Dienstverleningscontracten met bedrijven in het Verenigd Koninkrijk

Indirecte export (verkoop)

Ik heb geen behoefte aan informatie

anders, namelijk...

Q024 - Aan welke informatie over Brexit heeft uw bedrijf dan vooral behoefte? (gesloten vraag) Basis: respondenten met minimaal een beetje informatiebehoefte, of optie ‘weet niet’ (n = 69) (alleen gesteld aan indirecte relatie) 

Aan welke informatie rondom de gevolgen van de Brexit zou u behoefte hebben? (n=69)
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De Rijksoverheid wordt het vaakst geraadpleegd voor informatie, reguliere

nieuwsbronnen aanzienlijk minder dan in de vorige jaargangen

34%

41%

19%

22%

26%

0%

22%

22%

19%

41%

14%

17%

17%

0%

17%

10%

34%

41%

19%

22%

26%

0%

22%

22%

32%

21%

18%

17%

17%

17%

13%

13%

De Rijksoverheid

Via reguliere
nieuwsbronnen: tv, radio,

internet, kranten,…

Belastingdienst

Douane

Brancheorganisaties

via mijn persoonlijke
netwerk

Kamer van Koophandel

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

2017

2018

2019

2020
Q030 - Bij welke organisaties heeft u informatie gezocht over Brexit? Basis: alle respondenten (n=282, direct)

21%

13%

4%

5%

13%

7%

7%

12%

14%

8%

4%

4%

9%

4%

5%

31%

21%

13%

4%

5%

13%

7%

7%

14%

11%

8%

4%

4%

4%

3%

4%

32%

Netwerkorganisaties

MKB Nederland

Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit

Ondernemersplein

VNO-NCW

De Nederlandse Ambassade
in Londen

Anders, namelijk

Geen van deze
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Ook onder bedrijven met een indirecte relatie wordt de Rijksoverheid het 

vaakst geraadpleegd – al heeft meer dan de helft nog geen informatie gezocht

18%

12%

11%

9%

8%

8%

6%

6%

5%

4%

4%

3%

3%

0%

2%

56%

De Rijksoverheid

Via reguliere nieuwsbronnen: tv, radio, internet, kranten, tijdschriften

Belastingdienst

Brancheorganisaties

Douane

via mijn persoonlijke netwerk

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Netwerkorganisaties

Kamer van Koophandel

MKB Nederland

Ondernemersplein

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

VNO-NCW

De Nederlandse Ambassade in Londen

Anders, namelijk

Geen van deze

Q030 - Bij welke organisaties heeft u informatie gezocht over Brexit? Basis: alle respondenten (n=119, indirect)
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De Brexit Voucher, Impact Scan, en Douane Toolkit zijn dit jaar minder bekend 

en gebruikt bij bedrijven

25%

2%
8%

5%

13%

92%

69%

84%

2018 2019 2020

Niet mee bekend

Mee bekend

Mee bekend en gebruikt

3%

19%
13%

13%

31%

15%

84%

50%

72%

2018 2019 2020

Brexit Voucher Brexit Impact Scan

11
% 9%

31%

16%

59%

75%

2019 2020

Brexit Toolkit Douane
(vanaf 2019 gevraagd)

Q086 - Bent u bekend met de volgende middelen? En heeft u er gebruik van gemaakt? (nieuwe vraag) Basis: alle respondenten (n=282, direct; n=119, indirect)

16%

81%

2020

8%

90%

2020

16%

81%

2020

Direct Indirect Direct Indirect Direct Indirect
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Men is vaker positief dan negatief over de gebruikte informatiekanalen

Question 1169: In hoeverre bent u tevreden over de informatievoorziening over Brexit van...   |  Base: varieert (herpercenteerd op gebruik)

4%

2%

1%

8%

9%

7%

63%

54%

44%

20%

28%

40%

4%

7%

8%

Rijksoverheid.nl/Brexit

Brexitloket.nl

De Nederlandse Ambassade in Londen

Zeer ontevreden Tamelijk ontevreden Neutraal Tamelijk tevreden Zeer tevreden

▪ Met name de informatievoorziening van de Nederlandse Ambassade in Londen wordt positief ontvangen: ongeveer de helft van de bedrijven

die hier gebruik van heeft gemaakt is daar (zeer) tevreden over. De waardering voor Brexitloket.nl en Rijksoverheid.nl/Brexit is wat neutraler, 

maar wordt door slechts een klein deel als negatief ervaren.
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60%
56%

74%

32% 33%

12%
9%

11%
14%

Nederland Europese Unie Verenigd Koninkrijk

Is slechter af

Maakt geen
verschil

Is beter af

Men is het er grotendeels over eens dat alle partijen slechter af zullen zijn na 

de Brexit, met in het bijzonder het Verenigd Koninkrijk zelf

Als het gaat om Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, zijn ze straks beter of slechter af na de Brexit, of maakt het geen verschil? (nieuwe vraag 2020, n=282, alleen gevraagd aan de directe groep)
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Segmentanalyse
7



Segmentanalyse

In dit hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op drie verschillende segmenten van bedrijven binnen het Brexit-onderzoek. Onder de deelnemers 

van bedrijven die een directe relatie hebben met het Verenigd Koninkrijk, is een indeling gemaakt naar proactieve bedrijven, verdagende 

bedrijven, en passieve bedrijven. 

Op de volgende drie slides vindt u een beschrijvend overzicht van de belangrijkste kenmerken per segment. Hierna volgt een puntsgewijze 

samenvatting van de belangrijkste verschillen tussen deze segmenten. 

De segmenten zijn samengesteld op basis van de antwoorden op de volgende 6 stellingen. Door middel van een clusteranalyse zijn drie 

onderscheidende groepen gevormd.

• De mate waarin het bedrijf zich reeds heeft voorbereid op Brexit en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk

• De mate waarin het bedrijf het belangrijk vindt om deze voorbereidingen te treffen

• De mate waarin het bedrijf verwacht dat Brexit en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk van invloed zal zijn op de 

toekomstige bedrijfsvoering

• Hoe duidelijk de gevolgen van Brexit en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk zijn voor het bedrijf

• De mate waarin het bedrijf een passieve houding aanneemt ten aanzien van de uitkomst van de huidige onderhandelingen

• De mate waarin de coronacrisis van invloed is op de voorbereidingen die het bedrijf treft voor Brexit
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De proactieve bedrijven - overzicht

In de proactieve groep vinden we de 

bedrijven die sterk betrokken zijn bij  

de Brexit en de toekomstige relatie 

met het Verenigd Koninkrijk.

Deze bedrijven zijn doorgaans goed 

op de hoogte van de gevolgen, en 

verwachten iets vaker dan gemiddeld 

dat de Brexit en nieuwe relatie met 

het Verenigd Koninkrijk een grote 

impact zal hebben op hun 

bedrijfsvoering. Om deze reden 

neemt de proactieve groep geen 

passieve houding in, en heeft tot 

dusver al veel inspanning geleverd 

om zich goed op de nieuwe situatie 

voor te bereiden. Het coronavirus 

heeft hierbij een gemiddelde impact 

op de huidige voorbereidingen.

86% van de proactieve bedrijven zegt er alles aan gedaan te hebben om zich zo goed 

mogelijk op Brexit en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk voor te bereiden.

94% van de proactieve bedrijven geeft aan het belangrijk te vinden om zo goed 

mogelijk voorbereid te zijn.

68% van de proactieve bedrijven geeft aan het duidelijk te vinden wat de gevolgen 

van Brexit en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk zullen zijn voor het bedrijf.

36% van de proactieve bedrijven verwacht dat de nieuwe situatie een grote invloed zal 

hebben op de toekomstige bedrijfsvoering. (31% verwacht dit niet)

15% van de proactieve bedrijven wacht liever eerst de uitkomst van de 

onderhandelingen af voordat ze in actie zal komen. (59% doet dit niet)

41% van de proactieve bedrijven geeft aan dat de coronacrisis van invloed is op de 

voorbereidingen die zij treft voor Brexit.  (voor 36% is dit niet van invloed)
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De verdagende bedrijven - overzicht

De verdagende groep bestaat uit 

bedrijven die een impact van Brexit

kunnen verwachten, maar tot dusver 

nog niet veel gedaan hebben om zich 

hierop voor te bereiden. Hoewel de 

groep welwillend lijkt te staan 

tegenover het nemen van 

maatregelen, heerst er nog veel 

onduidelijkheid over wat de precieze 

gevolgen zullen zijn voor hun bedrijf. 

Dit vertaalt zich naar een inactievere 

houding op het gebied van 

voorbereiding, waarbij een 

meerderheid eerst de uitkomst van 

de onderhandelingen af wil wachten. 

Mogelijk spelen er in deze groep ook 

meer problemen mee, aangezien de 

coronacrisis hier bovengemiddeld 

vaak van invloed is geweest op de 

voorbereidingen voor Brexit.

27% van de verdagende bedrijven zegt aan alles gedaan te hebben om zich zo goed 

mogelijk op Brexit en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk voor te bereiden.

52% van de verdagende bedrijven geeft aan het belangrijk te vinden om zo goed 

mogelijk voorbereid te zijn.

11% van de verdagende bedrijven geeft aan het duidelijk te vinden wat de gevolgen 

van Brexit en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk zullen zijn voor het bedrijf.

32% van de verdagende bedrijven verwacht dat de nieuwe situatie een grote invloed 

zal hebben op de toekomstige bedrijfsvoering. (14% verwacht dit niet)

55% van de verdagende bedrijven wacht liever eerst de uitkomst van de 

onderhandelingen af voordat ze in actie zal komen. (12% doet dit niet)

48% van de verdagende bedrijven geeft aan dat de coronacrisis van invloed is op de 

voorbereidingen die zij treft voor Brexit.  (voor 10% is dit niet van invloed)
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De passieve bedrijven - overzicht

In de passieve groep vinden we 

bedrijven die verwachten weinig tot 

geen impact te zullen ervaren van 

Brexit en de nieuwe relatie met het 

Verenigd Koninkrijk. Om deze reden 

wordt er vooralsnog weinig waarde 

gehecht aan of energie gestoken in 

het treffen van voorbereidingen. Ook 

de coronacrisis heeft daarmee weinig 

invloed gehad op de voorbereidingen 

op Brexit, aangezien deze groep hier 

bij voorbaat al niet veel mee bezig 

was. Gezien de passieve houding en 

de relatief lage kennis over de 

mogelijke gevolgen op het eigen 

bedrijf is het echter niet uitgesloten 

dat deze groep later mogelijk wel in 

actie zal komen. De bereidheid om 

hier vooraf al op in te spelen is 

daarentegen laag.

10% van de passieve bedrijven zegt aan alles gedaan te hebben om zich zo goed 

mogelijk op Brexit en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk voor te bereiden.

15% van de passieve bedrijven geeft aan het belangrijk te vinden om zo goed 

mogelijk voorbereid te zijn.

25% van de passieve bedrijven geeft aan het duidelijk te vinden wat de gevolgen van 

Brexit en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk zullen zijn voor het bedrijf.

0% van de passieve bedrijven verwacht dat de nieuwe situatie een grote invloed zal 

hebben op de toekomstige bedrijfsvoering. (94% verwacht dit niet)

51% van de passieve bedrijven wacht liever eerst de uitkomst van de 

onderhandelingen af voordat ze in actie zal komen. (10% doet dit niet)

11% van de passieve bedrijven geeft aan dat de coronacrisis van invloed is op de 

voorbereidingen die zij treft voor Brexit.  (voor 73% is dit niet van invloed)
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Belangrijkste verschillen tussen de segmenten (1/2)

Aard van relatie met Verenigd Koninkrijk

• Passieve bedrijven geven vaker aan niet tot weinig afhankelijk te zijn 

van hun relatie met het Verenigd Koninkrijk (79%) dan proactieve 

bedrijven (62%) en verdagende bedrijven (61%). 

• De proactieve (60%) en verdagende bedrijven (53%) doen op hun 

beurt weer vaker structureel – bijna dagelijks – zaken met het 

Verenigd Koninkrijk dan passieve bedrijven (26%). 

Verwachtingen over de impact van Brexit

• Hoewel de groepen weinig verschillen in hun verwachtingen over de 

impact van Brexit op het Nederlandse bedrijfsleven in het algemeen, 

verschillen zij wel in de verwachtingen over de impact op hun eigen 

bedrijf. Proactieve (42%) en verdagende bedrijven (33%) verwachten 

vaker redelijk tot zeer grote gevolgen voor het eigen bedrijf dan 

passieve bedrijven (13%).

• Zo’n vier op de tien van de passieve bedrijven (42%) verwachten 

daarentegen (bijna) geen gevolgen voor hun eigen bedrijf, wat 

aanzienlijk meer is dan bij proactieve bedrijven (15%) en verdagende 

bedrijven (4%).

Zorgen en voorbereidingen

• Ongeveer de helft van de passieve bedrijven (47%) maakt zich geen 

zorgen over de gevolgen van Brexit voor het eigen bedrijf, wat een 

stuk meer is dan bij de andere twee groepen (resp. 22% en 13%).

• In de passieve groep hebben tot dusver zes op de tien bedrijven 

(60%) nog geen voorbereidingen getroffen voor Brexit. Bij de 

verdagenden is dit ongeveer een kwart (27%), en bij de proactieven

slechts 7%. 

Brexit en de coronacrisis

• De bedrijven in de verdagende groep zijn het vaker eens met de 

stelling dat Brexit in het licht van de huidige coronacrisis een klein 

probleem is geworden (35%) – de andere twee groepen vinden dit 

minder vaak (resp. 22% en 7%).

• Passieven zijn het op hun beurt vaker oneens met de stelling dat er 

dit jaar geen akkoord zal komen tussen de EU en het Verenigd 

Koninkrijk vanwege de coronacrisis (29%, vs. resp. 14% en 12%).
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Belangrijkste verschillen tussen de segmenten (2/2)

Verwachtingen over de uitkomst

• De groepen verschillen niet sterk in hun verwachtingen over de 

uitkomst van de onderhandelingen dit jaar, en de invloed daarvan op 

de hoeveelheid zaken die zij zullen doen. 

• Ook is bij alle groepen de meest gewenste uitkomst dat er nieuwe 

afspraken komen over een economische samenwerking. Passieve 

bedrijven hebben hier iets vaker een voorkeur voor dan verdagende 

bedrijven (64% vs. 46%), terwijl proactieve bedrijven iets vaker 

hopen op een verlenging van de onderhandelingsperiode dan 

passieve bedrijven (22% vs. 8%).

• In alle groepen verwacht de meerderheid dat zowel Nederland, het 

Verenigd Koninkrijk en de EU alle drie slechter af zullen zijn na de 

Brexit. 

• Verdagende bedrijven (73%) verwachten vaker dan passieve 

bedrijven (56%) dat Nederland er uiteindelijk slechter af bij zal zijn. 

• Passieve bedrijven verwachten vaker dat de EU er na de Brexit

slechter vanaf zal zijn dan proactieve bedrijven (70% vs. 48%), terwijl 

proactieve bedrijven juist vaker verwachten dat de EU er op vooruit 

zal gaan dan passieve bedrijven (21% vs. 6%).

Kennis en informatiebehoefte

• Proactieve bedrijven (80%) zijn aanzienlijk vaker goed op de hoogte 

van de onderhandelingen, dan verdagende (40%) of passieve 

bedrijven (44%).

• Dit leidt niet tot grote verschillen in informatiebehoefte tussen de 

groepen. Wel ligt het gedeelte bedrijven dat op voorhand geen 

enkele behoefte heeft aan informatie hoger bij passieve bedrijven 

(23%) dan bij verdagende bedrijven (8%).

• Zowel Brexitloket en Rijksoverheid.nl/Brexit worden vaker gebruikt 

door proactieve bedrijven (69%/88%) dan verdagende en passieve 

bedrijven (resp. 49%/61% en 36%/49%). Ook wordt de 

informatievoorziening door de proactieve groep vaker positief 

gewaardeerd (resp. 33%/58% vs. resp. 14%/19% en 8%/19%).

• Daarnaast wordt de Brexit Impact Scan vaker gebruikt door 

proactieve bedrijven (26%, vs. resp. 11% en 8%). De Toolkit van de 

Douane is bij deze groep beter bekend (42% vs. 31% en 13%). Het 

daadwerkelijk gebruik ligt alleen bij de passieve bedrijven lager (2% 

vs. resp. 14% en 12%).  
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Onderzoeksverantwoording (1/5)

Onderzoek Brexit

Doel onderzoek 

Kantar Public heeft in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoek gedaan naar de meningen en wensen van Nederlandse bedrijven die zaken doen met het 

Verenigd Koninkrijk over Brexit en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk. Aanvullend is een verkorte versie van de vragenlijst uitgestuurd onder bedrijven die geen 

directe zakenrelatie hebben met het Verenigd Koninkrijk, maar wel op een indirecte manier met het Verenigd Koninkrijk te maken hebben. 

Doelgroep(en)

• Nederlandse bedrijven die direct zaken doen met VK – of dat overwegen te doen (importeren uit/ exporteren naar VK, vestiging hebben in VK, investeren in VK)  

• Nederlandse bedrijven met een indirecte relatie met het VK, zij zijn bijvoorbeeld afhankelijk van het VK omdat zij onderdelen van goederen of diensten uit het VK halen via 

tussenleveranciers, gebruik maken van digitale diensten die via het VK lopen, of Brits personeel in dienst hebben.

Weging
De data zijn niet herwogen – er zijn geen ideaalcijfers bekend voor bedrijven die zaken doen met het VK, of dat overwegen te doen. Hetzelfde geldt voor bedrijven met een 

indirecte relatie met het VK. 

Steekproefgrootte

(op de volgende 

slides is meer 

informatie over de 

steekproef 

weergegeven) 

Vertegenwoordigers van het MKB dat zaken doet met het VK of dit van plan zijn. Netto respons n=282. Vertegenwoordigers van het MKB dat niet direct zaken doet met het 

VK, maar wel indirect met het VK te maken hebben. Netto respons n=119.
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Onderzoeksverantwoording (2/5)

Onderzoek Brexit

Veldwerkperiode 28 mei t/m 8 juni 2020 (directe groep), 5 juni t/m 9 juni (indirecte groep)

Methode Online vragenlijst

Vragenlijstlengte Gemiddeld circa 10 minuten (directe groep), ca. 5 minuten (indirecte groep)

Rapportage

In de resultaten maken we, waar relevant, vergelijkingen met de voorgaande metingen. Daarnaast maken we de vergelijking tussen bedrijven met een directe en indirecte relatie 

met het VK. Ten slotte voeren wij een segmentenanalyse uit tussen de groepen proactieve, verdagende, en passieve bedrijven, die zijn samengesteld op aspecten als mate van 

voorbereiding, kennis, en verwachte impact m.b.t. Brexit.

49



Onderzoeksverantwoording (3/5)

Onderzoek Brexit: samenstelling respons (directe groep)

Branche 2020 2019 2018 2017

Groothandel, detailhandel of reparatie 10% 23% 24% 26%

Zakelijke dienstverlening 13% 18% 15% 16%

Productie van goederen, grondstoffen 21% 9% 19% 29%

Onderwijs 4% 9% 1% 1%

Vervoer of opslag 7% 6% 10% 5%

Uitgeverij, film, tv, telecommunicatie of informatietechnologie 9% 5% 6% 6%

Landbouw, bosbouw, visserij 2% 4% 2% 2%

Bouw 3% 4% 1% 4%

Horeca of accommodaties 1% 4% 1% 1%

Financiële dienstverlening 6% 4% 0% 2%

Cultuur, sport, recreatie 0% 4% 0% 1%

Openbaar bestuur, overheid en verplichte sociale verzekeringen 4% 3% 3% 0%

Gezondheids- en welzijnszorg 5% 3% 1% 2%

Overige dienstverlening 2% 2% 5% 3%

Energie, waterleiding, afvalverwerking 1% 1% 0% 0%

Onbekend 10% 0% 12% 1%

Grootte bedrijf 2020 2019 2018 2017

Kleine bedrijven (0 t/m 9 werknemers) 12% 51% 47% 38%

Middelgrote bedrijven (10 t/m 99 werknemers) 30% 27% 30% 35%

Grote bedrijven (99 werknemers of meer) 58% 21% 23% 27%
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Onderzoeksverantwoording (4/5)

Onderzoek Brexit: samenstelling respons (directe groep)

Aard zaken relatie 2020 2019 2018 2017

Doet al zaken met het VK 96% 87% 88% 85%

Overweegt zaken te doen met het VK 4% 13% 12% 15%

Afhankelijkheid handelsrelatie VK 2020 2019 2018 2017

(heel) Sterk afhankelijk 10% 15% 10% 11%

Redelijk afhankelijk 20% 18% 15% 13%

Enigszins 29% 32% 28% 29%

Niet afhankelijk 36% 33% 46% 46%

Weet niet 4% 2% 1% 1%

Frequentie zakendoen met VK 2020 2019 2018 2017

Structureel – (bijna) dagelijks 48% 30% 30% 29%

Regelmatig – meerdere keren per jaar 34% 46% 49% 51%

Af en toe – gemiddeld 1 keer per jaar 9% 13% 11% 11%

Incidenteel – minder dan 1 keer per jaar 1% 8% 7% 5%

Weet niet 7% 3% 3% 3%
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Onderzoeksverantwoording (5/5)

Onderzoek Brexit: samenstelling respons (indirecte groep)

Branche 2020

Groothandel, detailhandel of reparatie 9%

Zakelijke dienstverlening 7%

Productie van goederen, grondstoffen 9%

Onderwijs 4%

Vervoer of opslag 5%

Uitgeverij, film, tv, telecommunicatie of informatietechnologie 6%

Landbouw, bosbouw, visserij 0%

Bouw 4%

Horeca of accommodaties 1%

Financiële dienstverlening 8%

Cultuur, sport, recreatie 2%

Openbaar bestuur, overheid en verplichte sociale verzekeringen 13%

Gezondheids- en welzijnszorg 17%

Overige dienstverlening 1%

Energie, waterleiding, afvalverwerking 2%

Onbekend 13%

Grootte bedrijf 2020

Kleine bedrijven (0 t/m 9 werknemers) 7%

Middelgrote bedrijven (10 t/m 99 werknemers) 32%

Grote bedrijven (99 werknemers of meer) 61%
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