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EY: 'Bijna helft financiële dienstverleners verlaat
London post-brexit'
43 procent van de

nanciële dienstverleners in het Verenigd Koninkrijk zijn inmiddels weg of hebben

plannen om delen van Britse activiteiten te verhuizen naar de EU.
Dat blijkt uit de Brexit Tracker van EY. Momenteel zijn Dublin en Luxemburg de populairste bestemmingen voor de
dienstverleners. Ruim een kwart van de dienstverleners geeft aan negatieve nanciële impact te ervaren vanwege de
brexit. Sinds het brexit-referendum hebben nanciële organisaties in totaal ruim 1,3 biljard pond buiten het Verenigd
Koninkrijk ondergebracht.
Britse en EU-bedrijven wachten nu op de details van het komende memorandum van overeenstemming over nanciële
diensten en zullen binnenkort te maken krijgen met een nieuwe ronde van Brexit-discussies over het raamwerk dat
uiteindelijk de toekomstige relatie zal bepalen.
Omar Ali, EMEIA Financial Services Managing Partner voor Client Services bij EY: "De uitdagingen blijven aanzienlijk,
en, zoals blijkt uit recente krantenkoppen, gaat de push en pull van markten in heel Europa voor zaken die historisch
vanuit het VK worden geleid, door. Dergelijke aanhoudende onzekerheid brengt het risico met zich mee van
gefragmenteerde markten, die ine

ciënt en duur zijn voor alle gebruikers van nanciële diensten en mogelijk

schadelijk zijn voor het mondiale concurrentievermogen van zowel het VK als de EU. De versnippering van de
Europese nanciële diensten zal alleen de VS en Azië ten goede komen. Maar deze uitdagingen kunnen worden
overwonnen als de juiste gebieden prioriteit krijgen - hoewel paspoort- en gelijkwaardigheidsdebatten de
krantenkoppen halen, zijn er aantoonbaar veel complexere zaken met betrekking tot gegevens, kapitaal, geschoold
talent en wrijvingskosten, die moeten worden opgelost."
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Waarom de brexit ook gevolgen kan hebben voor financiële verslaggeving
Je zou het bijna vergeten door alle coronaperikelen, maar we hebben ook net een historische brexit achter de rug.
Historisch, omdat het Verenigd Koninkrijk het eerste... 
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Handelsverdrag met Britten nu officieel na
goedkeuring EU-parlement
Het Europees Parlement keurt het handels- en samenwerkingsverdrag van de
Europese Unie met het Verenigd Koninkrijk goed, met 660 stemmen voor, 5
tegen en 32 onthoudingen.... 
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Britse bedrijven massaal uitgeweken naar EU vanwege
brexit
Meer dan vierhonderd nanciële bedrijven in Groot-Brittannië hebben
activiteiten, personeel en ongeveer duizend miljard pond (1,15 biljoen euro)
aan activa verplaatst... 
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'Steeds meer Britse bedrijven willen zich in Nederland
vestigen'
Steeds meer Britse bedrijven overwegen zich in Nederland te vestigen nu de
negatieve gevolgen van de brexit voor grensoverschrijdende handel
duidelijker worden. 
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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... 

