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Het aanstaande vertrek van de Britten uit de Europese Unie heeft
Nederland vorig jaar bijna tweeduizend extra banen opgeleverd. 42
bedrijven hebben er in 2018 voor gekozen van het Verenigd Koninkrijk
naar Nederland te verhuizen.
Nog eens ruim 250 bedrijven denken er door de naderende brexit over om ook
de Noordzee over te steken, meldt het Netherlands Foreign Investment Agency
(NFIA), dat namens het kabinet zoveel mogelijk ondernemingen naar Nederland
probeert te halen. Amerikaanse en Aziatische bedrijven bekijken of ze in EU-land
Nederland straks niet beter af zijn, maar ook Britse bedrijven overwegen de wijk
te nemen. Vooral de financiële sector, de media- en advertentie-industrie en de
logistiek hebben belangstelling.
In 2017 verruilden ook al achttien bedrijven het Verenigd Koninkrijk voor
Nederland. Ze deden dat bijvoorbeeld omdat ze van daaruit makkelijker zaken
kunnen doen met de rest van de EU. Die beweging zet door, nu Londen en
Brussel met nog vijftig dagen tot de brexit nog altijd geen fatsoenlijk
scheidingsakkoord hebben gesloten. Dit jaar hebben onder andere Discovery en
Bloomberg aangekondigd in Nederland te gaan uitbreiden.
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In totaal kozen vorig jaar 372 buitenlandse bedrijven voor Nederland, zegt het
NFIA. Zij zorgden voor bijna tienduizend extra banen.
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Brexit drukt op Britse economie
De naderende brexit heeft zijn weerslag op de Britse economische groei. Volgens
het Britse statistiekbureau was in het vierde kwartaal van 2018 sprake van
groeivertraging tot 0,2 procent op kwartaalbasis, tegen een groei van 0,6 procent
in de vorige meetperiode.
Door de brexitperikelen blijven ondernemers en consumenten onzeker, wat een
rem zet op de economie. Ook meldt het statistiekbureau een flinke afname van de
Britse export.
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ESMA vrijwaart Britse
clearinghouses bij no-dealbrexit
Europese financiële markten kunnen ook bij een ‘nodealbrexit’ gebruik blijven maken van drie belangrijke Britse
‘clearinghouses’. Toezichthouder ESMA wil de
dienstverleners bij een chaotische scheiding tijdelijke
vergunningen geven voor de Europese markt. 
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KPMG UK voegt 'brexit-disclaimer'
toe aan audits
KPMG UK voegt sinds kort een disclaimer toe aan audits
waarin staat dat het kantoor niet kan voorspellen wat de
gevolgen zullen zijn van de brexit. 
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Aanpassing tijdelijke
vrijstellingsregeling voor Britse
beleggingsondernemingen
Ondernemingen die vanuit het Verenigd Koninkrijk in
Nederland beleggingsdiensten verlenen, of handelen met
Nederlandse marktpartijen, worden tijdelijk vrijgesteld van
de vergunningplicht in Nederland. De maatregel moet
negatieve gevolgen beperken in geval van een no deal-brexit.
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Douane waarschuwt ondernemers
weer voor brexit
Ruim 72.000 ondernemers die zakendoen met het Verenigd
Koninkrijk, krijgen een brief van de douane om ze te wijzen
op de gevolgen van de brexit. 
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'Minderheid industrie voorbereid op
brexit'
Slechts een minderheid van de Nederlandse industriële
bedrijven zegt volledig voorbereid te zijn op de brexit. 
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