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Een chaotisch vertrek van het Verenigd Koninkrijk is een ramp voor het
financiële systeem en kan tot een wereldwijde recessie leiden. Met deze
waarschuwing kwam voorzitter Lorenzo Bini Smaghi van de Franse bank
Société Générale.
Hij vergeleek een harde brexit met de val van zakenbank Lehman Brothers en
daarmee het begin van de economische en financiële crisis in 2008.
De bankier wees op de twijfels en onzekerheden die destijds de kop opstaken en
uiteindelijk zorgden voor grote financiële schokken. Bij een harde brexit verwacht
hij soortgelijke problemen. Zo rekent hij op een klap voor het ondernemers- en
consumentenvertrouwen, opdrogende investeringen en uitgaves van huishoudens.
De kans op een chaotisch vertrek wordt steeds aannemelijker. De Britse premier
Boris Johnson herhaalde onlangs dat hij liever "dood in de sloot" zou liggen dan
naar Brussel toe te stappen om een uitstel van de brexitdeadline te vragen. De
Europese onderhandelaars keurden de nieuwe Londense voorstellen voor een
brexitdeal af.
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De AFM waarschuwt dat het risico op een no-deal brexit
nog steeds aanwezig is en dringt aan op goede
voorbereiding. 
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de brexit opnieuw wordt uitgesteld. Dat meldt de Kamer van
Koophandel op basis van een rondvraag bij een kleine 250

Vacatures

ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk.
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'Banken moeten no-dealbrexit niet
afwachten'
Banken riskeren chaos door niet snel genoeg in te spelen op
een eventuele no-dealbrexit. 

x0
NIEUWS



Rozet zoekt een
Financieel
Controller in
Arnhem



CIC zoekt een
International
Controller Rotterdam, NL in
Rotterdam



NOS zoekt een
Manager Finance
in Hilversum



Politie Nederland
zoekt een
procesmanager
factuurstromen in
Rotterdam



Gemeente
Heemstede zoekt
een Controller
AO/IC in
Heemstede



27 september 2019

Extra hulp tegen 'brexitmoeheid'
De Nederlandse overheid komt met nieuwe hulpmiddelen
waarmee ondernemers en zorginstellingen zich op de brexit
kunnen voorbereiden. Doel is om ondernemers te wijzen op
mogelijke blinde vlekken in hun voorbereiding of om nog
eens kritisch te laten kijken of ze wel 'brexitproof' zijn. 
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Bijna helft Nederlandse ondernemers
vreest brexit
Bijna de helft van de ondernemers (47 procent) is bang voor
een no-deal brexit per 31 oktober. Ondernemers zijn vooral
bezorgd over problemen bij de grens met het in- en
uitvoeren van producten. 
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