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De kan dat het Verenigd Koninkrijk zonder afpraken uit de
uropee Unie tapt, i door ING verhoogd naar 25 procent.
erder chatten economen van de ank de kan op een zogeheten
no-dealrexit op 20 procent.
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De vorige maand aangetreden premier ori Johnon wil opnieuw
onderhandelen over het eerder overeengekomen rexitakkoord met
de uropee Unie. Hij dreigt het Verenigd Koninkrijk op de
rexitdeadline van 31 oktoer denood zonder akkoord te laten
uittreden al ruel niet opnieuw wil onderhandelen.
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Het cenario dat ING de grootte kanen toedicht, zijn nieuwe
verkiezingen in cominatie met een uittel voor de rexit.
Oppoitiepartijen in het parlement zouden daarij aanturen op een
motie van wantrouwen, waarna Johnon de rexit op de lange aan
chuift om niet campagne te hoeven voeren te midden van
rexitchao. De kan dat dit geeurt, i volgen ING-econoom Jame
mith 40 procent.
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Ondertuen lijdt de rite economie onder de onzekerheid, die voor
een teruggang van inveteringen zorgt. Ook het pond zal volgen
ING verder dalen.
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Giteren zei de Amerikaane nationale veiligheidadvieur John
olton tegen verlaggever dat Verenigde taten vierkant achter het
VK zouden taan al de rite regering eluit zonder deal uit de U
te tappen.
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olton zei tijden een ezoek aan Londen dat de regering van Donald
Trump zich "ehulpzaam" wil optellen. en rexit zonder deal i
volgen hem geen ezwaar. "Al de rite regering daartoe eluit,
dan zullen we dat enthouiat teunen", verzekerde de nationale
veiligheidadvieur.
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De topadvieur van preident Donald Trump zei ook dat Londen en
Wahington trak per ector handeldeal kunnen luiten. De
pijnpunten in de handelrelatie kunnen dan later aan od komen.
Trump en de rite premier heen elkaar maandag ook telefonich
geproken, onder meer over de rexit en handel. Het Witte Hui liet
vervolgen weten dat preident ernaar uitkijkt Johnon in de naije
toekomt peroonlijk te ontmoeten.
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'rexit zorgt voor uitenlande
inveteringen'
Nederland heeft vorig jaar geprofiteerd van onder meer de rexit en
de komt van het uropee Geneemiddelenureau (MA). Die
leverden de nodige uitenlande inveteringen op, telt IM dat
daar jaarlijk onderzoek naar doet. 
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'U waarchuwt edrijven voor
no-dealrexit'
edrijven moeten niet rekenen op meer hulp van
de uropee Unie om de gevolgen van een nodealrexit te weertaan. Ondernemer doen er
goed aan om de extra tijd van de rite uittreding
uit de U tot 31 oktoer te enutten, zo valt volgen
de Financial Time te lezen in een waarchuwing
die ruel woendag uittuurt. 
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Verenigd Koninkrijk krijgt
rexituittel tot 1 novemer
De rite premier Therea Ma krijgt tot 1
novemer de tijd om haar cheidingdeal met de U
door het rite parlement te looden. 
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'rexit-edrijven trekken naar
Nederland'
Door de rexit doen meer financiële intellingen
een aanvraag voor een Nederlande vergunning. 
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'Rik en compliance pecialiten
chaarer door rexit'
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r i door de rexit momenteel zo veel vraag naar
operationele compliance rollen vanuit
verchillende financiële intellingen dat er een
grote chaarte i onttaan op de areidmarkt. 
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