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Aanleiding onderzoek 

Aanleiding onderzoek

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) houdt al,  

sinds het Verenigd Koninkrijk (VK) in maart 2017 

aankondigde de EU te verlaten, de vinger aan de pols bij 

ondernemers. 

Op basis van een gecombineerd kwalitatief en 

kwantitatief onderzoek wil het ministerie de 

communicatiestrategie bij- en vaststellen.
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Onderzoeksopzet 

Centrale vraag kwalitatief onderzoek 

Welke beelden, meningen, ervaringen en verwachtingen 

hebben ondernemers van de Brexit en welke 

onderwerpen vinden zij belangrijk? 

Aantal 

interviews

12 interviews met 

ondernemers 

Type ondernemingen

Lengte 

interviews

45-60 minuten 

Goederen 

▪ Papierrollen

▪ Druiven & citrusvruchten

▪ Biologische 

voedingsproducten 

Diensten

▪ E-commerce

▪ FinTech

▪ Belasting consultancy 

Transport

▪ Distributie & transport

▪ Logistiek & distributie 

Medisch

▪ Hartpompen 

▪ Medicijnen 

▪ Voedingssupplementen 

Agro

▪ Sierteelt 

Veldwerk 

periode*

11 maart - 9 april 
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*Context: de Brexit blijft belangrijk onderwerp, ook tijdens Covid-19 

Een deel van de interviews (vijf van de 12) vond plaats tijdens de Covid-19 periode. 

Voor ondernemers is de Brexit naar de achtergrond verschoven, andere zaken 

(door Covid-19) vragen nu de aandacht. En men verwacht ook dat de 

ontwikkelingen en onderhandelingen momenteel stilliggen. 

Ondanks dat blijft de Brexit nog steeds een issue. Er komt volgens ondernemers 

een moment dat het wél weer belangrijk wordt en gaat spelen. Men wil en kan het 

zich niet permitteren om de ogen hiervoor te sluiten. 

“Nu is het allemaal wat rustiger, en logisch natuurlijk met alles wat in de wereld 

speelt. De Brexit stelt nu eigenlijk niet zo veel voor lijkt het. Maar dat komt wel 

weer.” (logistiek en transport) 
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Belangrijkste inzichten (1/2)

Ondernemers zijn doordrongen van de mogelijke gevolgen van de Brexit, 

onduidelijkheid en onzekerheid overheersen. Ondanks dat de meeste 

ondernemers nog geen effecten van de Brexit ervaren, is er wel een probleembesef 

bij hen. De mate waarin verschilt echter. Dit leidt bij sommigen tot een actieve 

voorbereiding en bij anderen tot een meer afwachtende houding. 

Ondernemers zitten momenteel vooral met veel vragen waar - zolang de vorm van 

de toekomstige relatie tussen de EU en het VK niet bekend is - nog geen 

antwoorden op voorhanden zijn. Dit zorgt voor onzekerheid. Men weet niet wat er 

gaat komen en ook niet wanneer er wél duidelijkheid komt. 

Men heeft het gevoel dat ze qua voorbereiding hebben gedaan wat ze tot nu 

toe hadden kunnen doen. Ze zijn het gesprek aangegaan met verschillende 

partijen in de keten, hebben informatie ingewonnen en zaken getoetst en verkend, 

zoals alternatieve markten, nieuwe samenwerkingen of aanpassingen in bestaande 

samenwerkingen. Voorraden zijn verhoogd, import is tijdelijk afgebouwd en men 

heeft zich voorbereid op het aannemen van extra medewerkers. Tot slot zijn er 

investeringen gedaan in financiële software. 

Momenteel wachten ondernemers af totdat er meer duidelijkheid komt over de 

vorm van de relatie. Daarna kunnen ze verdere stappen zetten zoals een kosten 

baten analyse doen, keuzes maken (wel of geen zaken meer doen met UK) en 

vervolgens (nieuwe) afspraken maken met bijv. klanten, leveranciers en 

transportbedrijven. 

Ondernemers gaan er vanuit dat de overgangsperiode wordt verlengd, maar 

denken verschillend over hoe nu verder.  Sommigen hopen op snelle afspraken 

(standaarden zijn voor hen niet belangrijk). Voor anderen zijn de standaarden juist 

wel belangrijk. Ze accepteren de mogelijke consequentie: dat onderhandelingen 

langer duren. Ook zijn er ondernemers voor wie de kwaliteit van de afspraken 

belangrijk is, maar tegelijkertijd behoefte hebben aan duidelijkheid en dus gebaat 

zijn bij snelheid. Deze ondernemers willen uit de impasse waar ze zich momenteel 

in bevinden. 

Duidelijkheid en zo min mogelijk oponthoud en belemmeringen voor hun 

bedrijfsproces. Ondernemers vinden het belangrijk dat de nieuwe afspraken goed 

en gedetailleerd worden vastgelegd. Men wil voorkomen dat er grijze gebieden 

ontstaan waardoor er mogelijk chaos ontstaat. Daarnaast vindt men het belangrijk 

dat de nieuwe regels uitvoerbaar zijn en niet zorgen voor oponthoud, vertraging en 

zo min mogelijk extra kosten.   

Of ondernemers zaken blijven doen met het VK hangt voor een deel van de 

ondernemers af van hoe de relatie eruit komt te zien en of het nog wel lucratief is 

om zaken te blijven doen. Voor anderen (vooral goederen en logistiek, agro) speelt 

dat geen rol. Zij weten zeker dat ze - door hun positie in de markt en relatie met de 

klant – ook in de toekomst met het VK blijven handelen. 
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Belangrijkste inzichten (2/2)

Bepaalde ondernemers hebben een duidelijke voorkeur voor een handelsakkoord 

(boven bijv. uitstel van de overgangsfase) aangezien dit volgens hen voor 

duidelijkheid en ook rust zorgt. Het valt hierbij op dat de term handelsakkoord 

überhaupt uitsluitende positieve of neutrale associaties oproept bij ondernemers en 

geen negatieve. 

Ondernemers weten dat er dingen gaan veranderen in de douane 

formaliteiten maar niet precies wat.  Ze weten dat er in de toekomst formulieren 

ingevuld moeten worden en documenten nodig zijn voor import en export, maar 

welke, hoeveel en hoe ze dat moeten organiseren is niet voor alle ondernemers 

duidelijk, net als de hoogte van heffingen. Ondernemers die ervaring hebben met 

het handelen met derde landen zijn hier minder onzeker over. Ook houdt men er 

rekening mee dat ze mogelijk een visum nodig hebben.

Van de Rijksoverheid verwachten ondernemers vooral een informerende rol 

(en niet zozeer een ondersteunende). Ondernemers hebben het gevoel dat de 

Rijksoverheid doet wat ze kan qua het delen van informatie. Het is niet altijd 

concreet en men vindt vaak niet de antwoorden die men zoekt, maar ondernemers 

hebben hier - gezien de onduidelijke huidige situatie - begrip voor. Daarmee 

rekening houdend geven ondernemers aan dat er voldoende informatie 

beschikbaar is. Ook noemen verschillende ondernemers dat ze actief worden 

geïnformeerd. De bekendheid met de overheidscommunicatie en ondersteuning 

(Brexitloket, Brexit Impact Scan en de campagne) is echter zeer wisselend.  

Men heeft behoefte aan een update van de Rijksoverheid over de status van 

de onderhandelingen en wil  branche specifieke informatie van deskundige 

partijen op deelterreinen. Een deel van de ondernemers volgt de ontwikkelingen 

rond de Brexit actief en de meesten vinden het ook belangrijk om op de hoogte te 

blijven. Men wil ten eerste geïnformeerd worden over de voortgang en status van 

de onderhandelingen tussen de EU en het VK. Deze verwachten ze van de 

Rijksoverheid. En ten tweede wil men informatie krijgen over hoe de nieuwe relatie 

tussen EU en het VK er na de overgangsperiode uit komt zien, welke afspraken er 

wel of niet komen en wat de consequenties hiervan zijn (voor import, export etc.). 

Hiervoor kijkt men vooral naar de deskundigen op deelterreinen.   
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Inzichten toegelicht
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Ondernemers ondervinden nog geen grote effecten van de Brexit, maar er is wel (veel) 

onduidelijkheid en onzekerheid 

Tot nog toe ervaren ondernemers nog geen grote gevolgen van de Brexit   

De ondernemers hebben in hun dagelijkse gang van zaken nog niet veel gemerkt 

van de Brexit. Er zijn bijvoorbeeld nog geen directe financiële gevolgen en het lijkt 

business as usual. Alleen een ondernemer in sierteelt ondervindt stagnatie in de 

groei. Klanten in het VK nemen een meer afwachtende houding aan volgens deze 

ondernemer. Terwijl een belasting consultant juist een toestroom van klanten 

ervaart, die zich willen voorbereiden op de Brexit. 

“We handelen alsof er niks aan de hand is.” (goederen, druiven en citrusvruchten).

Wat meerdere ondernemers wel merken is dat ze medewerkers deels vrijmaken 

voor de voorbereidingen op de Brexit. Juridische afdelingen zijn ermee bezig, er 

worden task forces en commissies samengesteld en consultants ingehuurd. Dit is 

een kostenpost die lang niet door alle ondernemers (die deel hebben genomen aan 

dit onderzoek) wordt gezien. 

Wel is er veel onduidelijkheid en ook onzekerheid onder ondernemers 

Men heeft veel vragen waar nog geen antwoorden op voorwaarden zijn, wat ook 

niet kan zolang er geen afspraken zijn tussen de EU en het VK. Deze 

onduidelijkheid en onzekerheid zorgen momenteel voor de grootste uitdaging voor 

ondernemers. Het geeft onrust omdat men niet weet waar men aan toe is. 

Ondernemers kunnen zich deels voorbereiden (meer hierover op de volgende 

slide) maar daarna houdt het voor hun gevoel op. Ook de proactieve ondernemers

geven aan dat ze komende tijd niet veel kunnen doen. Sommigen hebben zaken 

stand by staan (bijv.(financiële) bedrijfsprocessen) en kunnen - als er meer 

duidelijkheid is - snel in actie komen, maar het is nu afwachten en dat is lastig. 

Vooral omdat het proces meerdere keren anders is gelopen dan was afgesproken 

en is uitgesteld. 

Vragen die ondernemers hebben:  

▪ Wat verandert er qua en in- en uitvoer van producten? 

▪ Welke documenten en formulieren zijn er nodig voor export? 

▪ Met welke extra kosten krijgen ondernemers te maken (import en transport)?

▪ Bij welke schakel in de keten komen de extra kosten te liggen? 

▪ Is het lucratief om zaken te blijven doen met het VK? 

▪ Kunnen ze hun klanten nog wel blijven leveren? Prijzen ze zichzelf niet de 

markt uit als ze de extra kosten aan de klant door gaan berekenen. 

▪ Kan de dependance in de UK nog wel open blijven? 

▪ Hoe zit het met btw en belastingregels (box 3a of 3b)? 

▪ Als de verpakkingen van producten anders moeten, hoe moeten ze dat 

inrichten en organiseren?  

▪ Welke voorwaarden en regels gaat het VK stellen aan producten (bijv. 

hartpompen. Worden Duitse klinische trials nog wel erkend?)

▪ Komt er een aparte regeling voor het exporteren van medicijnen naar het VK?

11



Ondernemers bereiden zich voor en houden rekening met verschillende scenario’s (1/2)

Er wordt informatie ingewonnen. Ondernemers gaan op zoek naar informatie over 

documenten die ze nodig hebben om te kunnen importeren of checken of ze nog 

aanvullende maatregelen moeten nemen (gedaan via KVK, douane, MKB, 

Belastingdienst, ondernemingsvereniging) 

“Ik wilde weten of we nog andere zaken moesten regelen. We doen al 

zaken met niet EU-landen. Gecheckt bij de Kamer van Koophandel en de 

Belastingdienst. Het bleek dat we alles al op orde hebben.” (goederen, 

druiven en citrusvruchten) 

Er is een dialoog in de keten. Ondernemers hebben overleg met verschillende schakels 

in de keten zoals transportbedrijven, leveranciers en klanten over hoe gaat de 

samenwerking er straks uit zien. Maar ook met concullega’s. 

“We hebben een gesprek gehad met onze klanten. Op het niveau van: 

kunnen we straks nog op jullie rekenen?” (goederen, druiven en 

citrusvruchten) 

Commissies en task forces worden opgericht, bestaande uit financieel directeur en 

juristen (maar soms ook klanten). Doel is ontwikkelingen in de gaten houden en 

voorbereidingen treffen en benaderen klanten

“In overleg met klanten bekeken over hoe de factuur er straks uit moet 

gaan zien, want daar zitten specifieke eisen, samen kijken of we daar klaar 

voor zijn. (logistiek en transport)

Er wordt verkend of er meer taken bij bestaande partners (transporteurs) gelegd 

kunnen worden.  

“We hebben contact gehad met transporteur, dat ze zaken voor ons gaan 

uitvoeren als de situatie met het VK verandert. Dan doen ze ook al voor de 

Amerikaanse markt.” (medisch, voedingssupplementen) 

Nieuwe samenwerking wordt verkend met een douane kantoor/broker om de 

documenten in orde maken aan de kant van het VK en goederen in te klaren. 

“We hebben contact gezocht met brokers die kunnen de goederen inklaren 

in UK, om te voorkomen dat ze een vestiging in UK moeten opzetten. We 

hebben nog geen contracten wel contacten.” (agro, sierteelt) 

Er wordt geïnvesteerd in een software systeem voor digitale douane formulieren. “We hebben tegen elkaar gezegd: wat er ook gebeurt, wij willen niet dat 

een chauffeur zich meldt op een terminal met een papiertje. Dat willen we 

niet. Daar is iedereen van overtuigd. De parkeermogelijkheden zijn zo klein, 

dus het moet gewoon gelijk door kunnen. Dus alles moet van tevoren 

ingediend worden via elektronische weg.” (logistiek en transport)
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Ondernemers bereiden zich voor en houden rekening met verschillende scenario’s (2/2)

Financiële zaken gecontroleerd en geregeld. Zo heeft een belasting consultant een 

vergunning 23 artikel aangevraagd (kan daardoor de btw voor import in btw-aangifte 

doen en hoeft niet bij de douane te betalen). En andere ondernemers hebben gecheckt 

of aanpassingen in financiële systeem mogelijk zijn.  

“Ik heb in ons financieel systeem achterhaald of ons toeleveringssysteem 

up -to-date was zodat het allemaal Brexit-proof is. Maar dat gaat goed.” 

(distributie en transport)

Een ondernemer (medisch, voedingssupplementen) heeft zijn voorraden voor de 

zekerheid verhoogd om zo de periode van douane formaliteiten te kunnen overbruggen. 

“Afnemers kunnen makkelijk overstappen, dus wil wel kunnen blijven 

leveren. We hebben een stabiele markt daar, konden voorraad gemakkelijk 

verhogen, dus weinig risico. (medisch, voedingssupplementen)

Een ondernemer (medicijnen) heeft import - tijdens de nadere Brexit en bijbehorende 

onzekerheid - uit voorzorg een paar keer afgebouwd. Door de overgangsperiode en 

mogelijke verlenging daarvan, is de import weer op het oude niveau. 

“De commerciële afdeling had tijd geleden gevraagd om de import af te 

bouwen omdat de Brexit zou komen, maar die werd uitgesteld dus nu is 

import weer op het oude niveau.” (medisch, medicijnen) 

Ondernemers overwegen alternatieve scenario’s, zoals het openen van een depot in 

het VK (sierteelt), andere markten/klanten en leveranciers aanboren, levering via een 

ander land.

“We hebben gekeken naar een depot in het VK. Zodat planten zonder 

tussenstation in VK komen. We hebben kosten en baten analyse gemaakt 

en tot conclusie gekomen dat we niet moeten doen. (agro, sierteelt) 

“Voor een medicijn hebben we over het algemeen 4 of 5 registraties lopen, 

maar voor bepaalde medicijnen die enkel uit Engeland geregistreerd waren 

voor de Nederlandse markt, zijn we op zoek zijn naar alternatieve 

landen.”(medisch, medicijn) 

“Bij een harde Brexit zullen we overwegen om via de VS naar het VK te 

exporteren. Daar zijn al handelsafspraken mee.” (medisch, hartpompen)

Een ondernemer (agro, sierteelt) heeft vacature teksten klaarliggen om nieuw personeel 

aan te nemen die de logistieke en de douane kant (bijv. het inboeken van inspecteurs) 

moeten gaan regelen.

“We hebben de ‘vacature tekst’ en ‘functie-inhoud’ klaarliggen voor nieuwe 

mensen die we eventueel willen aannemen. Zodra we weten dat we deze 

daadwerkelijk nodig hebben, dan is het een kwestie van online plaatsen.” 

(agro, sierteelt)
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Ondernemers nemen een verschillende houding aan en bereiden zich anders voor 

De proactieve ondernemers 

▪ Zijn actief bezig geweest met eerder genoemde 

activiteiten. Volgens hen heeft het zeker ook zin 

om de voorbereidingen te treffen en om rekening te 

houden met verschillende scenario’s. 

▪ Ze merken wel dat de urgentie om zich voor te 

bereiden is afgezwakt. Door meerdere keren uitstel 

verliezen ze focus. 

“Dan merk je dat iedereen toch weer achterover 

gaat hangen, want het duurt nog wel even en dat is 

niet prettig (…) de task force staat nu even on hold

(transport)” 

▪ De komende tijd wachten ook de proactieve 

ondernemers  - zoals eerder in de rapportage 

aangegeven - rustig af. Ze gaan pas weer 

handelen op het moment dat er meer duidelijkheid 

is over de afspraken tussen de EU en het VK zodat 

ondernemers weten wat ze concreet kunnen doen. 

De afwachtende ondernemers 

▪ Zijn er wel mee bezig (lezen erover/hebben het 

erover met mensen uit de keten), maar verder 

wachten ze af en laten ze het over zich heen 

komen.

“We hebben ons nog niet gek laten maken. We zitten 

in de afwachtende modus.” (goederen, bio voeding) 

▪ Ze lijken ook een minder helder beeld te hebben 

van wat ze kunnen doen en vinden het lastig. 

“Bereid je voor, bereid je voor, maar hoe dan?

“Heb gekeken op de website van de transporteur. 

Toen belandde ik in een ingewikkeld systeem, vond 

het zo lastig, en toen ben ik ermee gestopt.” 

(goederen, bio voeding)

▪ Hebben ook gevoel dat ze als kleine speler niks in 

te brengen hebben. 

“We zijn geen Apple, hebben niks in te brengen en 

moeten maar gewoon afwachten wat het wordt.”

(goederen, bio voeding)

Aanleidingen om 

voorbereidingen te treffen:

▪ Grote klant in VK doet 

een bestelling

▪ Media en advies van 

partijen als KvK

▪ Enkele keer de 

overheidscampagne
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Ervaring met derde landen zorgt bij sommige ondernemers voor een positieve maar bij andere 

juist voor een minder positieve houding ten aanzien van de gevolgen van Brexit 

Ervaring met niet EU landen zorgt er voor dat men hier meer zicht op heeft

Dit kan voor een positieve houding zorgen (het is bekend terrein en ze hebben alles 

gereed), maar ook voor een negatievere houding zorgen (er is een groter besef hoe 

makkelijk het handelen nu is en dat ondernemers dit het liefst continueren). 

“Voor ons is het geen onbekend terrein, bij alles wat buiten de EU gaat, dan praat 

je over veel ingewikkelder documenten dan wat het met Engeland zou zijn 

eventueel.” (goederen, papier) 

“Wij hadden die importregelingen en de douane eisen (documenten) al op orde 

omdat we zaken doen met bijvoorbeeld Canada, Noorwegen en Zwitserland. We 

hebben hiervoor een douanekantoor.” (goederen, druiven) 

Sommigen zien de Brexit ook als een kans voor meer business

Een logistieke dienstverlener gaat douane activiteiten voor klanten regelen en ook 

aan hen doorberekenen waardoor ze meer inkomsten verwachten. 

“Ze moeten weten wat er in alle zendingen zit. Dat wordt ons verdienmodel om dat 

vast te leggen, en om douane-activiteiten regelen. Dat gaan we doorberekenen aan  

de klant.” (distributie en transport) 
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Ondernemers verwachten een verlenging van de overgangsperiode, maar denken verschillend  

over hoe nu verder 

Ondernemers houden rekening met een verlenging van de overgangsperiode 

Alle ondernemers die hebben deelgenomen aan dit onderzoek verwachten een 

verlenging van de overgangsperiode. Dit is vooral gebaseerd op het verloop van 

het proces tot nu toe en de complexiteit van de afspraken (men kijkt hierbij ook hoe 

lang de onderhandelingen met Canada hebben geduurd). En daarbij komt nu ook 

nog de situatie rond Covid-19, waardoor men ervan uitgaat dat de 

onderhandelingen momenteel compleet stilliggen. 

“De aanloop hiernaartoe is zo problematisch verlopen. Ik denk dat ze meer tijd 

nodig hebben. En daarbij ligt de focus op dit moment ook niet op de Brexit vanwege 

de coronacrisis.” (goederen, druiven) 

“Dit is te complex om in een jaar te regelen.” (zakelijke dienstverlening, fintech) 

“Ik verwacht niet dat een handelsakkoord in negen maanden geregeld kan worden. 

Met Canada heeft vijf jaar geduurd. En nu proberen ze het tussen de VK en de EU 

er in 9 maanden uit te stampen. Nee.” (transport)  

Men denkt verschillend over het meest wenselijke vervolg
Zo vinden sommige ondernemers het prima als de overgangsperiode verlengd 

wordt. Op deze manier kunnen ze nog vrije handel drijven. 

Anderen willen graag dat er zo snel mogelijk een knoop wordt doorgehakt. Zodat er 

duidelijk is. Dit zijn ondernemers waarvoor de standaarden minder belangrijk zijn en 

naar eigen zeggen minder relevant (zo heeft de fruitbranche eigen wereldwijde 

standaarden). Ook is doorgang belangrijk volgens een ondernemer om te 

voorkomen dat bedrijven achterover gaan leunen. 

Maar snelheid heeft niet voor alle ondernemers prioriteit. Sommige ondernemers 

vinden de kwaliteit van de afspraken belangrijker en hebben het idee dat er onder 

tijdsdruk te veel compromissen worden gesloten, die voor beide partijen nadelig 

zijn. 

En tot slot, sommige ondernemers willen beide, snel duidelijkheid, maar ook goede 

afspraken die gunstig zijn voor EU landen. 
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Belangrijk in afspraken: duidelijkheid en zo min mogelijk belemmeringen 

Voorkeur: vrije handelsrelatie continueren 

Ideaal gezien ziet men liefst een vrij vervoer van 

goederen en personen, zodat er niets verandert. 

Tegelijkertijd verwachten de meeste ondernemers niet 

dat dit zal gebeuren, omdat de VK daar in hun ogen 

niet weg mee kan komen. 

“Ik hoop op een aparte status, zoals Noorwegen.” 

(medisch, medicijnen)  

Meerdere ondernemers hopen dat er (gedeeltelijke) 

afspraken over standaarden komen, om 

concurrerend te kunnen blijven. 

“Dat de VK-kwaliteitseisen bedenkt en als we daar 

dan aan voldoen dat we dan zonder controle over de 

grens mogen. Dan is het transport naar het VK nog 

steeds heel kort.” (medisch, medicijnen) 

Anders: zo min mogelijk beperkingen in handel 

Ondernemers willen zo min mogelijk extra kosten en 

vertraging voor leveringen. Daarom zijn de volgende 

afspraken belangrijk voor hen: 

▪ Zo min mogelijk regels en formulieren

▪ Geen lastige regels zoals een natte handtekening

▪ Duidelijke regels (bijv. facturen, btw, inklaring en 

aangiften), die geen ruimte voor interpretatie 

openlaten

▪ Voldoende douane capaciteit. “Ik maak me zorgen 

over de beperkte douane capaciteit, waardoor 

pallets langer blijven staan.” (agro, sierteelt)

▪ Voldoende voorbereidingstijd nadat er afspraken 

zijn gemaakt (bijv. aannemen van mensen en 

andere bedrijfsprocessen opstarten)

Voor sommige maakt het niet uit 

En tot slot, voor sommige ondernemers maakt het niet 

zoveel uit welke afspraken er komen. Een logistieke 

dienstverlener geeft aan dat ze sowieso documenten 

moeten maken en dit gaan doorberekenen aan hun 

klanten. 
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Ondernemers hebben goed door dat er dingen gaan veranderen, wat hoe het er precies uit 

komt te zien is niet duidelijk

Meerdere ondernemers weten dat er douane formaliteiten komen 

Deze douane formaliteiten zullen er komende ongedacht de uitkomst van de 

onderhandelingen. Ze noemen volgende zaken: 

▪ Douane formulieren/documenten (incl. kosten) 

▪ Extra transportkosten 

▪ Import en exportheffing (btw) 

▪ Visum nodig om te reizen 

Maar tegelijkertijd zijn dit ook precies de zaken waar men onzeker over is. Ze 

weten niet precies hoe dit er concreet uit komt te zien. En er zijn ook ondernemers 

die sowieso niet doordrongen zijn van deze veranderingen. Zij verwachten dat vrije 

handel tot de opties behoort.  

Daarnaast verwachten ondernemers nog meer veranderingen  

Naast de douane formaliteiten noemen ondernemers nog andere veranderingen die 

ze op zich af zien komen. Ze noemen: 

▪ Extra mensen in dienst nemen

▪ Import en export wordt complexer voor levende middelen (bijv. sierteelt)

▪ Boekhouding wordt complexer (andere fiscale tarieven) 

▪ Douane zorgt voor tijdverlies

▪ Het op tijd aanmelden van goederen (moet 24 uur van te voren, maar de ferry 

doet er ‘maar’ acht uur over)  

▪ Nieuwe prijsafspraken 

▪ Totale volume per zending zal toenemen (door hogere vrachtkosten)

Men is verdeeld over voor wie - EU of VK - de Brexit gunstiger gaat zijn 

Sommige deelnemers denken dat de Brexit vooral goed gaat uitpakken voor het 

VK. Anderen denken dat het voor geen van beide goed is en zowel het VK en de 

EU er op achteruit gaan. Opvallend genoeg denkt bijna geen enkele ondernemer 

dat het gunstiger uitpakt voor de EU. Ook vinden meerdere ondernemers het te 

lastig om iets over te zeggen. Een ondernemer noemt het “een kat-en-muis-spel”. 

“De VK gaat er gunstiger uitkomen. Ze laten het niet gebeuren dat het niet zo gaat 

zijn.” (distributie en transport)

“Beide willen profiteren, maar uiteindelijk profiteren we er allemaal niet van. 

Uiteindelijk zijn we allemaal de gebeten hond, als dit allemaal doorgaat.” (zakelijke 

dienstverlening, fintech) 

“Voor niemand is het gunstiger, ook niet voor het VK. Ook voor hen gaan dingen 

duurder worden.” (transport)
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Zakendoen met VK na Brexit: voor sommigen ‘ja’ voor anderen ‘nader te bepalen’ 

Sommige ondernemers blijven zeker zaken doen 

Door de unieke positie die sommige ondernemers 

naar eigen zeggen hebben, weten sommige 

ondernemers 100% zeker dat ze zaken blijven doen 

met het VK. 

“De prijzen zullen iets omhoog gaan maar ik verwacht 

dat dat geen probleem gaat worden. We hebben een 

vaste afnemersgroep en de prijzen zijn afgelopen 10 

jaar niet gestegen.” (medisch, voedingssupplementen)

“Het VK is afhankelijk van EU, ze hebben deze 

bedrijfsvoering zelf niet.” (agro, sierteelt)

Voor sommige ondernemers verandert er niet veel. 

Zij hebben de verantwoordelijkheid voor transport (en 

dus ook de veranderingen) bij het transportbedrijf 

neergelegd 

Een paar ondernemers (druiven & citrusvruchten en  

logistieke dienstverlener) verwachten meer zaken te 

gaan doen, juist omdat ze ervaring hebben met 

douane formaliteiten en ze deze goed op orde hebben

Anderen wachten eerst de afspraken af

Als de afspraken en regels bekend zijn, kunnen 

ondernemers een kosten en baten analyse doen en 

zichzelf de vraag stellen: is het nog aantrekkelijk om 

zaken met het VK te blijven doen? 

Wat een rol speelt zijn de extra tijd en geld die het 

gaat kosten en het belang van de VK markt voor de 

onderneming. 

“Bij harde Brexit en geen goede afspraken, als dan 

blijkt dat het te veel gedoe oplevert en hogere kosten, 

dan kijken we onder de streep en is de keuze snel 

gemaakt.” (zakelijke dienstverlening, fintech) 

“Als dat duur wordt (door transport etc.), waardoor ik 

een achterstand krijg op de lokale concurrent. Dan 

moet ik zoveel inleveren dat dat financieel niet meer 

aantrekkelijk is.” (goederen, bio voeding)

Enkeling verwachten minder zaken te gaan doen

Eén ondernemer verwacht dat ze geen zaken meer 

met een IT leverancier in het VK gaan doen, omdat 

het minder aantrekkelijk wordt door hogere kosten. 

“Ik ga er vanuit dat we dat niet meer gaan doen. We 

zijn ook al op zoek naar een alternatief.” (medische, 

hartpompen) 
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De term handelsakkoord roept vooral neutrale en positieve associaties op

Men heeft geen negatieve associaties bij de term handelsakkoord 

Er zijn geen negatieve associaties met het woord handelsakkoord, maar vooral 

neutrale en positieve. Daarnaast heeft een aantal ondernemers er niet genoeg 

beeld bij. 

“Associaties? Eigenlijk niet zo veel.“  (medisch, medicijnen) 

“Geen idee wat het inhoudt.” (goederen, bio voeding) 

Een handelsakkoord zorgt volgens sommige ondernemers voor duidelijkheid

Dit is de reden dat ondernemers een positieve associatie hebben bij de term 

handelsakkoord en aangeven behoefte te hebben aan een handelsakkoord (fintech

en transport en distributie). Er worden afspraken vastgelegd en ieders belangen 

worden er in vertegenwoordigd. 

“Het geeft duidelijkheid en rust. \Het zorgt voor een stukje partnerschip. Dat we het 

samen doen en er samen wat aan verdienen. De risico’s zijn weg.” (distributie en 

transport)

Opvallend: sommige ondernemers denken dat er verschillende handelsakkoorden 

komen met verschillende EU landen en het VK - wat niet het geval is. 
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Men vindt het belangrijk om op de hoogte te blijven, vooral het eigen netwerk is een gebruikte 

bron

Brexit is een belangrijk onderwerp voor ondernemers 

Sommige ondernemers volgen de ontwikkelingen zelf actief en zitten er bovenop 

(zoals transport en belasting consultancy). Anderen houden het nieuws in de gaten 

en tot slot is er een groep ondernemers die het vooral heeft weggeorganiseerd bij 

collega’s (task forces, juridische afdelingen). Zij worden vervolgens bij een 

maandelijks/managementoverleg bijgepraat en blijven op die manier op de hoogte. 

Contacten uit het eigen netwerk zijn belangrijke bronnen voor ondernemers  

Ondernemers gebruiken vaak meerdere bronnen om op de hoogte te blijven, maar 

lijken vooral waarde te hechten aan de informatie die ze van contacten uit hun 

eigen netwerk krijgen. Zo hebben ondernemers vaak contacten bij 

transportbedrijven, douane en de KvK. 

Ondernemers gebruiken de volgende bronnen en kanalen: 

“We hebben informatie gekregen van de Kamer van Koophandel en de 

Belastingdienst over waar we rekening mee moeten houden met VK. Ben ik 

tevreden over. Daar zijn we goed in begeleid.” (goederen, druiven) 

“De douane in Nederland stelt zich open op en de communicatie is prettig.” 

(transport)

▪ Media (kranten en radio)

▪ Kamer van Koophandel

▪ Transportbedrijf 

▪ Belastingdienst 

▪ RVO

▪ Brancheverenigingen (bijv. 

Fenedex, Ned. exporteurs) 

▪ IND (bijv. brieven)

▪ Nieuwsbrieven (bijv. HR) 

▪ Douane

▪ Klanten in het VK

▪ Nextens (online aangifte 

leverancier) 

▪ EU website 
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Men verwacht vooral een informerende rol van de (Rijks)overheid (en geen ondersteunende) 

Ondernemers tevreden over informerende rol van de (Rijks)overheid

Ondernemers lijken geen uitgesproken behoefte te hebben aan ondersteuning van 

de overheid, daar hebben ze naar eigen zeggen ‘andere partijen’ voor (zoals 

adviseurs van consultancy bureaus, partijen uit hun eigen netwerk). Maar ook de 

douane wordt soms in dit rijtje genoemd. Dit betekent dat men bepaalde 

overheidsdiensten - zoals de douane - niet altijd als overheid ziet en er bij ‘de 

overheid’ automatisch aan de Rijksoverheid wordt gedacht. Van hen verwacht men 

vooral een informerende rol. Over de wijze waarop de overheid invulling geeft aan 

deze rol is men over het algemeen tevreden. Men is vooral tevreden over de 

hoeveelheid beschikbare informatie. Deze is voldoende en er lijkt geen spoor van 

‘Brexit moeheid’. Daarnaast vindt een ondernemer dat de overheid snel anticipeert 

als er ontwikkelingen zijn.

“De overheid heeft zich prima opgesteld. Informatie is voldoende. Verder ligt de 

onderhandeling in Brussel” (goederen, druiven)

“Ik ben heel positief, ze informeren uitstekend. We krijgen een hoop brieven van 

diensten en Economische Zaken en ook via de Rijksoverheid.nl kunnen we veel 

informatie terugvinden”. (medisch, medicijnen) 

“Ze proberen ons goed te informeren, zoals met die campagne bereid je voor. Het  

stond in agrarische vakbladen, daar kwamen ook politici aan het woord.” (agro, 

sierteelt)

Een paar ondernemers hebben geen duidelijk beeld van de huidige rol van de 

overheid en op welke manier zij er voor ondernemers zijn. 

Men heeft begrip voor gebrek aan antwoorden op vragen

Sommigen vinden informatie vanuit de overheid niet altijd duidelijk omdat er geen 

antwoorden op hun vragen zijn waardoor ze niet verder worden geholpen. 

Tegelijkertijd heeft men hier begrip voor aangezien de huidige situatie nog zeer 

onduidelijk is en de antwoorden simpelweg nog niet te geven zijn. De overheid 

weet het ook gewoon nog niet, is de gedachte. 

Tot slot, een ondernemer roemt de besluitvaardige houding van de Nederlandse 

overheid. Andere ondernemers lijken hier een minder helder beeld van te hebben. 

Zij verwijzen vooral naar Brussel van waaruit de onderhandelingen plaatsvinden. 

“Ik vind dat we in onze handjes mogen knijpen met deze overheid. Als ik het hoor 

bij onze consultant in Zwitserland, hij heeft overzicht over heel Europa en hij geeft 

aan dat onze overheid vrij besluitvaardig is over dit onderwerp, beter dan andere 

landen die dwalen. (medisch, medicijnen) 
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Bekendheid met overheidscommunicatie en ondersteuning is zeer wisselend

Een deel is bij het Brexitloket geweest en heeft de Brexit Impact Scan gedaan

Een ondernemer geeft aan dat het Brexitloket hem handvatten heeft gegeven om 

zich voor te bereiden. En een andere ondernemer heeft door de Brexit Impact Scan 

geleerd dat de Brexit effect gaat hebben op douane zaken en dat ze deze al goed 

op orde hebben. Het valt op dat meerdere ondernemers een scan of checklist een 

langere tijd geleden hebben gedaan en via een andere locatie dan het Brexitloket. 

Men noemt bijvoorbeeld EZ, MKB en KvK. 

Een ander deel heeft van beide wel gehoord maar er niets mee gedaan

Voor een van de ondernemers was de meerwaarde van het Brexitloket onduidelijk 

en daarnaast voelde de ondernemer zich voldoende geïnformeerd door andere 

kanalen. 

Ook heeft een deel niets meekregen van het loket en de scan

Bij een deel van de ondernemers gaat er geen bel rinkelen als er wordt gevraagd 

naar hun bekendheid met het Brexitloket en de Brexit Impact Scan. 

De overheidscampagne is bij een deel van de ondernemers overgekomen 

Een deel van de ondernemers heeft spotjes op de radio gehoord. Een ondernemer 

geeft aan dat het haar alert heeft gemaakt en aangezet om informatie op te 

zoeken. Een ander deel heeft er niets van meegekregen. 
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Men wil branche specifieke informatie van deskundige partijen op deelterreinen en op de 

hoogte worden gehouden van stand van zaken door de Rijksoverheid

Belangrijkste onderwerpen: stand van zaken, 

uitkomst onderhandelingen en consequenties 

De belangrijkste onderwerpen waar ondernemers over 

geïnformeerd willen worden zijn:

▪ De voortgang en status van de onderhandelingen 

tussen de EU en het VK.

▪ Hoe de relatie tussen EU en het VK er na de 

overgangsperiode uit komt te zien, welke afspraken 

er wel of niet komen en wat de consequenties 

hiervan zijn (voor import, export etc.) 

Voorwaarden waar informatie aan moet voldoen

Ondernemers hebben een duidelijk beeld waar de 

informatie over Brexit aan moet voldoen. 

Onderstaande is gebaseerd op ervaringen met en 

oordeel (positief en negatief) over de beschikbare 

kanalen en informatie. 

Logische afzenders: deskundigen op 

deelterreinen

Men vindt het belangrijk om branche specifieke 

informatie te krijgen en/of op een bepaald vakgebied 

en vindt het daarom logisch om deze van een 

afzender, die deskundig is op bepaalde deelterreinen, 

te krijgen. Ze noemen: 

▪ Overheid: Belastingdienst, douane, RVO, 

▪ Brancheverenigingen en MKB

▪ Kamer van Koophandel 

Informatie over de voortgang en status van de 

onderhandelingen verwacht men van:

▪ De Rijksoverheid. Een enkeling noemt hier het 

Brexitloket als een logische plek. 

“Het terugvinden van info over procedures op de 

Belastingdienst website is lastig en bepaalde info klopt 

niet.“ (zakelijke dienstverlening, belasting consultant) 

“Onze transporteur houdt ons nu op de hoogte. Dat 

vind ik fijner dan er zelf achteraan blijven gaan.” 

(goederen, bio voedingsproducten) 

“Op de websites van de Belastingdienst en de douane 

verwacht ik duidelijke details, handleiding met wat te 

doen en wanneer. Laat maar komen!” (transport en 

distributie) 

▪ Branche specifiek

▪ Gedetailleerd 

▪ Correct

▪ Actueel 

▪ Makkelijk vindbaar

▪ Begrijpelijke taal 

▪ Eén centrale locatie  

▪ Actief benaderd worden
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