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Bijna helft Nederlandse ondernemers vreest no-deal
Brexit per 31/10
82% denkt dat Britse counterparts niet zijn voorbereid
Bijna de helft van de ondernemers (47%) vreest nog altijd een no-deal Brexit per 31 oktober. Dat blijkt uit
een onderzoek van BNR, VNO-NCW en MKB-Nederland onder ondernemers die zaken doen met het VK. Een
iets kleinere groep verwacht (opnieuw) uitstel (37%).
Bijna 60% van de ondernemers lijkt voorbereid, maar 35% nog niet
Uit het onderzoek blijkt dat bijna 60% van de onderzochte bedrijven (57%) zich volledig tot grotendeels
voorbereid voelt. Opvallend is dat 35% aangeeft nog helemaal geen maatregelen te hebben genomen. Met
name gedoe aan de grens is verder nog altijd de grootste vrees van veel ondernemers (62%). Meer dan een
derde (32%) vreest dreigende importtarieven en 30% vreest verlies aan omzet.
Britten niet voorbereid?
De overgrote meerderheid van de Nederlandse ondernemers geeft aan eigenlijk helemaal geen Brexit te willen
(66%).Verder is 82% bezorgd over de voorbereiding aan Britse zijde. Deze ondernemers denken dat de Britten
nog nauwelijks voorbereid zijn. Slechts 18% van de Nederlandse ondernemers denkt dat de Britten er ‘klaar
voor zijn’.
Brexit-moe
Veel ondernemers geven verder aan Brexit-moe te zijn. Zo geven zij een 7,8 gemiddeld op de vraag hoe moe
men is van de Brexit-perikelen op een schaal van 1 tot 10. De kans op een no-deal met Boris Johnson aan het
roer schatten ze op een 7,1.
Veel hulp
64% van de ondernemers ervaart veel hulp van allerlei instanties, zoals branches en ondernemingsorganisaties.
36% vindt dat er meer hulp nodig is.
Brexit-dagkoersen
VNO-NCW en MKB-Nederland roepen ondernemers op te blijven uitgaan van een no-deal en hun maatregelen
daarop af te stemmen. ‘Hoe het ook loopt, er komt straks een grens met alle formaliteiten van dien en je
daarop voorbereiden is dus hoe dan ook no-regret. Het blijven dagkoersen of het een no-deal of uitstel of toch
nog iets anders wordt.’
Achtergronden
VNO-NCW en MKB-Nederland voeren met partners al bijna twee jaar campagne onder de noemer ‘Hulp bij
Brexit’ om ondernemers te helpen met hun Brexit-voorbereiding met praktische tips en bijeenkomsten. Zo

vindt op 23 september weer een speciale Brexit Buddy sessie plaats in Den Haag met partners als RVO, de
Douane, AWVN, de banken, KPMG, PostNL, evofenedex, PWC, NBCC, etc. Kijk verder op www.hulpbijbrexit.nl
en www.brexitloket.nl voor meer informatie en doe via die sites de zeer behulpzame Brexit Impact Scan. Voor
alles rondom de havens kijk op https://www.getreadyforbrexit.eu/ van Portbase of kijk op de site van de
Douane.
Enquête – meer informatie
Aan de enquête namen 309 bedrijven -die zaken doen met het VK- deel. Zie hieronder de resultaten van de
enquête. Voor vragen: Edwin van Scherrenburg, woordvoerder VNO-NCW en MKB-Nederland, 0630417005.

Bijlage: Resultaten Brexit-Enquête
309 bedrijven uit de achterban van VNO-NCW en MKB-Nederland hebben de enquête volledig ingevuld.
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•
•
•
•
•
•
•

Welke sector bent u actief?
33% zakelijke dienstverlening
25% Industrie
15% logistiek en groothandel
13% anders
7% bouw
5% agro
2% gezondheidszorg/onderwijs

2.
•
•

Hoeveel zet u jaarlijks om in handel met het Verenigd Koninkrijk?
52% minder dan €20.000
48% meer dan €20.000

3.
•
•
•
•
•

Omvang van de onderneming?
28% 50-249 werknemers
28% 1-9 werknemers
27% 10-49 werknemers
10% 250-999 werknemers
7% 1.000 werknemers of meer

4.
•
•
•
•

Wat is volgens u het meest waarschijnlijk?
Er komt een no-deal op 31 oktober (47%)
Verder uitstel van Brexit (37%)
Er komt een deal (11%)
Geen Brexit (5%)

5.
•
•
•
•

In hoeverre bent u met uw onderneming voorbereid op een Brexit?
18% is volledig voorbereid
39% is grotendeels voorbereid.
[NB. Hiermee is dus 57% van de bevraagde ondernemers grotendeels of volledig voorbereid]
8% heeft nog veel voorbereiding nodig
35% heeft geen maatregelen nog genomen

6.
•
•

In hoeverre denkt u dat Britse ondernemers zijn voorbereid op een Brexit?
Nauwelijks / totaal niet voorbereid (82%)
Grotendeels / volledig voorbereid (18%)

7.
•
•

Wat heeft uw voorkeur?
Geen Brexit (66%)
Een deal (27%)

8.
•

Heeft u het idee voldoende te worden ondersteund en geïnformeerd in uw voorbereidingen?
64% ervaart veel hulp. Met namen van de volgende instanties:
o Brancheorganisaties (27%)
o VNO-NCW en/of MKB-Nederland (22%)
o Nederlandse overheid (19%)
o KvK (9%)
o Douane (8%)
o Nee, er is meer hulp/ondersteuning nodig (36%)

9.
•

Op een schaal van 1 tot 10, hoe moe bent u van de Brexit-perikelen?
7,8 gemiddeld

10. Op een schaal van 1 tot 10, in hoeverre vreest u een no-deal met Boris Johnson als premier?
• 7,1 gemiddeld.
11.
•
•
•
•
•
•
•

Wat vreest u het meest van Brexit?
62% vreest gedoe aan de grens
32% vreest importtarieven
30% vreest verlies aan omzet
25% vreest gedoe met contracten
17% vreest andere zaken
11% vreest gedoe met personeel en sociale zekerheid
8% vreest problemen met het delen van data

