NIEUWS

12 maart 2021

Britten stellen nieuwe douaneregels rond brexit
uit door corona
De Britse overheid stelt nieuwe douaneregels voor de invoer van goederen uit de Europese Unie (EU) met
een half jaar uit. Per april en juli zouden er onder meer inspecties aan de grens in het Verenigd
Koninkrijk volgen en zou extra papierwerk nodig zijn.
Volgens de Britse minister van brexitzaken, Michael Gove, leidt de coronapandemie tot een langere verstoring en is de
impact van de crisis "dieper dan voorzien". Daarnaast hadden bedrijven gevraagd om meer voorbereidingstijd.
Het gaat om uitstel van de inspecties die de Britse douane zou uitvoeren op de import van voedselproducten uit de EU.
Deze inspecties worden pas uitgevoerd vanaf 1 januari 2022, in plaats van de eerder voorgestelde 1 juli 2021. Ook is er
pas vanaf 1 oktober in plaats van 1 april aanvullend papierwerk nodig voor de import van dierlijke producten.
Per 1 januari worden planten met een hoog risico bij de grensposten geïnspecteerd, niet op de plek van bestemming
zoals nu het geval is, aldus Gove. Pas vanaf maart 2022 wordt er ook fysiek gecontroleerd op levende dieren en planten
met een laag risico.
David Frost, de voormalig brexitonderhandelaar en nu regeringsvertegenwoordiger van het internationale beleid, zei
in een verklaring dat hij hoopt dat het uitstel bedrijven helpt "om weer aan te sterken na een moeilijk economisch
jaar".
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Rechter: horeca moet om middernacht gewoon
deuren sluiten
Het Nederlandse nachtleven blijft na middernacht gewoon gesloten. Dat heeft
de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door
belangenvereniging Koninklijke... 
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16 september 2021

Zakelijke evenementenbranche blij met meer
duidelijkheid kabinet
Organisatoren van zakelijke evenementen hebben meer bewegingsvrijheid nu
het demissionaire kabinet heeft besloten de 1,5 meterregel los te laten en
evenementen niet... 
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15 september 2021

Kabinet werkt nog aan gerichte steun voor clubs en
evenementen
Het demissionaire kabinet wil zo gericht mogelijk steun bieden aan
bedrijfstakken die na 25 september nog getro en worden door de dan
resterende coronamaatregelen.... 
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14 september 2021

Kabinet spoort ondernemer met geldzorgen aan hulp
te zoeken
Ondernemers die zorgen hebben over hun portemonnee, bijvoorbeeld door de
coronacrisis, moeten op tijd om hulp vragen. 
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Ook in augustus erg weinig faillissementen
Ook in augustus zijn er erg weinig bedrijven, organisaties en natuurlijke
personen failliet gegaan. Volgens de Raad voor Rechtspraak blijft het aantal
bankroeten... 

