
Brexit: blijft de deur open naar het VK?



In juni 2016 koos het Britse volk met een zeer kleine 
meerderheid (51,9 %) voor BREXIT



Brexit: waar staan we nu:
q Op 29 maart 2017 heeft het VK officieel aan de Europese Unie laten 

weten dat zij de EU willen verlaten
q In principe waren er toen twee jaar om te onderhandelen over de 

voorwaarden voor de Brexit (tot 29 maart 2019)
q In de 1ste - fase van de onderhandelingsrondes is er voldoende 

voortgang geboekt om met de 2e fase van de 
onderhandelingsrondes te beginnen

q Onderdeel van het uittreden is een overgangsperiode. Deze 
overgangsperiode is onlangs vastgesteld op 21 maanden, tot 31 
december 2020

q In principe is afgesproken dat in de overgangsperiode het VK 
behandeld wordt alsof het onderdeel is van de EU.

q Voor 29 maart 2019 moet er een terugtrekkingsakkoord tussen de 
EU en het VK worden goedgekeurd.



Belangrijkste onderwerpen bij de 
onderhandelingen:

v Bestaande rechten EU-burgers in VK en VK-burgers in EU

v Begroting/boedelscheiding

v Grenzen (Noord-Ierland, Gibraltar en Cyprus)

v Lopende Europese Hofzaken en inbreukprocedures VK

v Goederen op B-Day in vrij verkeer/transit

v Lopende juridische en administratieve procedures



Wat zijn de opties:
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Diensten
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Goederen



Economische Effecten



Huidige economische situatie VK

Kerncijfers
• Economie VK groeide met 2,0% in 2016 en met 1,8% in 2017
• Britse pond is in waarde gedaald ten opzichte van de Euro

voor Brexit 1GBP = 1,30 euro, vorig jaar 1GBP = 1,08 euro en nu 1,13                                             
• Inflatie opgelopen tot 2,3% in 2017 en loopt nog steeds op (feb = 2,5%)

bron: CBS en ONS

Gevolgen:
• Investeringen worden uitgesteld
• Bedrijven bezig met contingency planning en uitvoering
• Groei consumentenbestedingen nemen af



Economische effecten van Brexit



Economische effecten Britse 
startup ecosysteem:



ü 2017 was een record jaar voor VC funding in het VK, met een 

totaal aan funding van 2,99 miljard GBP

ü Aantal deals is wel aan het verminderen: 

2017: 745 

2016: 909 

2015: 990

ü Sinds 23 juni 2016 hebben Britse Tech startups/scale-ups meer 

dan 4 miljard aan VC funding binnen gehaald

ü London is Europa’s Top Tech Ecosysteem met tussen de 4.300 

– 5.900 actieve startups. Dat is twee keer zoveel als de 

nummer 2 in Europa (= Tel Aviv!)

ü Tech sector groeit ongeveer 32% sneller dan de Britse 

economie

bron: London & Partners, Startup Genome





London



Overheids Beleid



v Tax incentives: SEIS & EIS

v Startup Loans: British Business Bank

v Industrial Challenge Fund

Prioriteits sectoren:

- Artificial Intelligence + Big Data

- Clean Growth

- Future of Mobility

- Meeting the needs of an ageing society.



Zakendoen met het VK na Brexit?



JA!
65 miljoen inwoners

Met London een wereldleidend
ecosysteem

Zeer positief Regeringsbeleid met 
Tech sector als speerpunt

Kapitaal

Talent



Be Prepared



Zakendoen met een “derde land”: 
• Zoals bijna elk ander land buiten de EU (VS, China, Brazilie etc)
• Douane-aangiften worden dan onderdeel van je invoer uit of uitvoer 

naar het VK

Overgangsperiode:
• Alle veranderingen door Brexit worden van kracht of direct per 30 

maart 2019 (geen terugtrekkingsakkoord) of per 1 januari 2021 
(terugtrekkingsakkoord met overgangsperiode)

• We weten pas kort voor 29 maart 2019 wat het wordt

Goederencontroles aan de grens

Data-opslag:
In principe mogen straks persoonsgegevens alleen geoorloofd in het VK 
worden verwerkt, mits de EU een zgn. Adequaatheidsbeslissing neemt of 
dat de verwerker in het VK toeziet op passende waarborgen.





Brexitloket (www.brexitloket.nl)

Brexit Impact Scan

Brexit Voucher

HulpBijBrexit.NL

http://www.brexitloket.nl/



