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24 november 2022

Britten willen vasthouden aan bestaande Brexitafspraken met EU
Het Verenigd Koninkrijk wil vasthouden aan de post-Brexit handelsovereenkomst met de Europese Unie
waar oud-premier Boris Johnson eerder zijn handtekening onder zette.
Een verklaring van minister van Financiën Jeremy Hunt maakte duidelijk dat het Verenigd Koninkrijk geen andere
overeenkomst met het landenblok overweegt.
Hunt wees een overeenkomst zoals de Zwitsers met de EU hebben, als alternatief voor de Brexit-deal, resoluut van de
hand. Zwitserland heeft in een bepaalde vorm toegang tot de Europese interne markt, maar moet in ruil daarvoor
voorwaarden accepteren, waaronder de toelating van werknemers uit EU-landen. Ook gaan er betalingen van
Zwitserland naar Brussel.
Hunt benadrukte in het parlement dat de Britten onafhankelijk willen zijn bij het opstellen van regels. Ook wil het land
voorkomen dat er "onnodig" geld naar Brussel wordt overgemaakt of dat het vrije verkeer in het gedrang komt.
De Sunday Times plaatste recent een verhaal dat hooggeplaatste regeringsleden in het Verenigd Koninkrijk juist
zouden streven naar nauwere economische banden met de EU. Premier Rishi Sunak verwierp dit vooruitzicht al.
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14 juni 2022

EU dreigt Britten met rechtsgang om schenden
brexitafspraken
De Europese Unie weigert de afspraken los te laten die zij met het Verenigd
Koninkrijk heeft gemaakt over Noord-Ierland. Als de Britse regering doorzet
en de afspraken... 
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29 maart 2022

Londen verloor ruim 7.000 financiële banen na brexit
De brexit zorgde ervoor dat iets meer dan zevenduizend banen in de nanciële
sector van Londen zijn verplaatst naar de Europese Unie. 
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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. 
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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.... 
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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... 

