NIEUWS

31 maart 2021

'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.
Dat zegt de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) tegen BNR Nieuwsradio. Volgens de NFIA zijn er inmiddels
zo'n zeshonderd bedrijven die serieus aan verhuizen denken. Vlak na het ingaan van het handelsakkoord op 1 januari
zag de NFIA al een forse toename aan interesse, maar die neemt sindsdien alleen maar toe, omdat er in de praktijk veel
problemen zijn ontstaan met de administratie, afzetmarkten, toeleveranciers, personeel en vergunningen.
Britse bedrijven benaderen de NFIA omdat zij onderzoeken hoe Nederland zich verhoudt tot bijvoorbeeld Frankrijk of
Duitsland. De Kamer van Koophandel bevestigt de signalen van de NFIA en ziet dat veel bedrijven vragen hebben over
het opzetten van r&d-faciliteiten, productielocaties of marketing- en sales-kantoren. Volgens de NFIA kan het lonen
om Britse bedrijven die de mogelijkheden onderzoeken ook actief te benaderen, om ze zo over te halen zich in
Nederland te vestigen.
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14 september 2021

Britten stellen grenscontroles op goederen uit EU
weer uit
Groot-Brittannië stelt de invoering van volledige grenscontroles op goederen
uit de Europese Unie andermaal uit. 

NIEUWS

28 juni 2021

'Britse bedrijven hebben nog veel last van gevolgen
brexit'
Een derde van de Britse bedrijven heeft een half jaar na de brexit minder
klanten uit de Europese Unie. Vooral voor mkb-bedrijven blijkt het lastig om
aan alle nieuwe... 

NIEUWS

17 juni 2021

EU eens over verdeling miljardenfonds voor
brexitschade
Onderhandelaars van de EU-landen en het Europees Parlement zijn het eens
geworden over de verdeling van een hulpfonds voor vissers en andere
gedupeerden van de brexit.... 

MAGAZINE

07 mei 2021

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... 
NIEUWS

28 april 2021

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.... 

