Brexit
Maart 2018
✓ 46% hoopt dat de brexit ongedaan wordt gemaakt
✓ 79% geeft aan dat de brexit geen impact heeft of zal hebben op het bedrijf
✓ Van de 21% ondernemingen die aangeven dat de brexit wel een impact heeft of zal hebben,
zegt 1 op 2 ondernemers dat het bedrijf klaar is voor de brexit, los van de
onderhandelingen
Op 19 maart 2018 raakte bekend dat het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) het eens
zijn geraakt over de modaliteiten van de overgangsperiode na de brexit. Die periode zal ingaan op de
dag dat de Britten officieel uit de Europese Unie stappen (29 maart 2019) en moet het pad effenen
voor definitievere handelsakkoorden tussen Londen en Brussel later.
Begin maart 2018 stuurde UNIZO een enquête uit naar haar leden over de brexit. Verscheidene
thema’s en onderwerpen werden bevraagd: welke uitkomst is het meest waarschijnlijk? Wat is de
impact van de brexit? Hoe zal deze impact ondervangen worden? In totaal ontvingen we 1.175 volledig
ingevulde exemplaren.
Uitkomst van de brexit
Exact de helft van de 1.175 respondenten (50%) verwacht dat de uitkomst van de onderhandelingen
een “zacht” brexitscenario zal zijn met minimale handelsbeperkingen. Opvallend is dat 46% wel hoopt
dat er helemaal geen brexit komt en dat alles bij het oude blijft.
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Grafiek: Op welke uitkomst van de brexit onderhandelingen hoopt u?
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Impact van de brexit
Los van het feit of men zakendoet met Britse spelers zoals export (13% doet aan export), import (21%),
het openhouden van een bedrijfsfiliaal (1%) en/of detachering van werknemers (1%), geeft slechts 6%
van de respondenten aan dat de brexit beslissing in juni 2016 sindsdien een impact (positief of
negatief) heeft gehad op de zaak. 15% verwacht wel dat dat het geval zal zijn eenmaal de brexit is
voltooid.
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Grafiek: Heeft de beslissing van het VK om uit de Europese Unie te treden in juni 2016 sindsdien op
één of andere manier een impact gehad op uw zaak?
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Analyseren we de vorm van zakendoen met Britse spelers bij ondernemingen die wel al impact hebben
gehad of verwachten (N=244), dan doet 32% aan export1, 53% aan import, 2% via een bedrijfsfiliaal en
2% via detachering van personeel. 12% vult ook de optie ‘andere, gelieve te specificeren’ in. Hier lezen
we antwoorden zoals samenwerking (bijv. uitbestedingen) en dienstverlening aan Engelse klanten.
De 244 ondernemingen die een impact hebben ondervonden of zullen ondervinden kregen nog een
aantal andere vragen over de brexit. Een eerste was of men het gevoel heeft dat het bedrijf ‘klaar zal
zijn’ om de impact van de brexit, in welke vorm dan ook, te ondervangen. Het merendeel heeft er veel
vertrouwen in: 51% is er klaar voor; ongeacht de uitkomst van de brexitonderhandelingen. 11% zegt
neen en 38% geeft aan dat dit afhankelijk is van de onderhandelingen. Daarbij wordt vooral uitgekeken
naar de eventuele nieuwe regelingen rond invoerrechten en douaneformaliteiten.

1

In de enquête vroegen we ook naar een waardering van de export als een % van de omzet. Daarbij antwoordt 18% dat de
waarde van het exportvolume 1-5% van de omzet bedraagt, 8% een volumewaarde van 6-10% omzet, 4% een volumewaarde
van 11-20% omzet, 1% een volumewaarde van 21-50% omzet en 1% een volumewaarde van meer dan 50% omzet.
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Grafiek: Na de geplande brexit op 30 maart 2019 is er sprake van een overgangsperiode die tot eind
2020 of 2021 zou lopen. Tegen dan zou er een akkoord moeten zijn over de (eventuele) toekomstige
samenwerking tussen het VK en de EU. Heeft u het gevoel dat uw bedrijf tegen 2020/2021 ‘klaar zal
zijn’ om de impact van de brexit te ondervangen?
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Bij de vraag welke moeilijkheden men ondervindt of zal ondervinden vanwege de brexit, staat op plaats
1 de betaling van invoerrechten (43%) en op plaats 2 de volatiliteit en verslechtering van de wisselkoers
van de Britse pond op een gedeelde eerste plaats (42%). De top 3 wordt vervolledigd door wachttijden
bij de douane (30%). Slechts een minderheid verwacht moeilijkheden op vlak van normen en
verpakkingsvoorschriften (9%).
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Grafiek: Kan u aangeven welke moeilijkheden u momenteel ondervindt of verwacht te ondervinden
van de brexit? (Meerdere antwoorden mogelijk)
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Wisselkoersrisico
Slechts een kleine minderheid van de ondernemers is ingedekt tegen het wisselkoersrisico van het
Britse pond: 4%. 6% is dit wel nog van plan. Tezamen maakt dit 10%, wat toch redelijk beperkt is
aangezien 13% aan export doet en 21% aan import.
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Grafiek: Bent u ingedekt tegen wisselkoersrisico’s van het Britse pond?
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Algemene gegevens van de respondenten
Van de 1.175 respondenten was 75% man en 91% hoofdberoeper. Het merendeel is actief in de
dienstensector (22%), de bouw (21%) of de detailhandel (17%). Ongeveer 37% stelt geen personeel
tewerk.
Vergelijken we deze gegevens tussen respondenten die geen impact hebben ondervonden van de
brexit en dat ook niet zullen ondervinden (79%) met diegene die wel een impact (zullen) hebben gehad
(21%), dan verbaast het niet dat de groothandel en industriesector sterker vertegenwoordigd zijn in
laatstgenoemde categorie. De bouw en de detailhandel zijn ondervertegenwoordigd. Ondernemingen
met personeel zijn ook meer oververtegenwoordigd.
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