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Deloitte news release – Twee derde van de Belgische
ondernemers maakt zich zorgen over de Brexit
Online bevraging van Deloitte toont aan dat 67% van de Belgische ondernemers een negatieve
impact op hun bedrijf verwacht
Diegem, België – 9 september 2016
Belgische bedrijfsleiders maken zich zorgen over de impact die de Brexit op hen zal hebben. Zo blijkt uit een
enquête die Deloitte hield na een webinar over de Brexit, dat door zo’n 1000 deelnemers werd bijgewoond
en waarop voormalig voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy gastspreker was. “Wat ons
verbaast, zijn niet zozeer de negatieve gevoelens, maar eerder het hoge percentage mensen dat zich zorgen
maakt om de Brexit”, zegt Piet Vandendriessche, CEO van Deloitte. “Ze hebben uiteraard gelijk om
waakzaam te zijn. Maar met de juiste begeleiding kunnen Belgische bedrijven leren hoe ze het beste kunnen
omgaan met de Brexit en hoe ze zakelijke opportuniteiten kunnen identificeren.”
Op dit moment bevindt het Brexit-proces zich in een fase van afwachting: zowel het Verenigd Koninkrijk als
de Europese Unie bepalen nu hun onderhandelingspositie. Dat maakt het bijzonder moeilijk om de
omstandigheden te voorspellen waarin bedrijven terecht zullen komen zodra de Brexit concreet wordt.
Gezien de ernst van de gevolgen is de belangstelling vanuit de bedrijfswereld nochtans groot.
Van zodra er meer duidelijkheid is over hoe de Brexit vorm krijgt, belooft de situatie drastisch te veranderen.
Bedrijven zullen zich snel moeten aanpassen aan de nieuwe omgeving. Dat zal zich laten voelen op de
Europese economie en de investeringsbeslissingen van bedrijven, de handelsvoorwaarden, de
rechtsgeldigheid van contracten, de fysieke locatie van bedrijven, arbeids- en personeelskwesties en nog
veel meer.
Sombere stemming in het VK, maar ook in België
Gezien een groot deel van de Belgische export naar het VK gaat, is België een van de EU-lidstaten die het
meest zijn blootgesteld aan de gevolgen van de Brexit. Dat zo’n 1000 professionals deelnamen aan het
Deloitte webinar over de Brexit, toont aan dat Belgische bedrijven de impact van de Brexit op de voet
volgen.
De vraag1 “Welke impact denkt u dat de Brexit op uw bedrijf zal hebben?” werd door 67,2% van de
respondenten beantwoord met “negatieve impact”.
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Vraag beantwoord door 394 respondenten.
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De resultaten liggen in lijn met de ongerustheid die ook in het VK heerst: volgens een recente bevraging van
CFO’s door Deloitte, krijgt het vertrouwen van de Britse ondernemers rake klappen. De onzekerheid nam
drastisch toe, terwijl het optimisme, de risicobereidheid en de inkomstenverwachtingen sterk daalden na het
referendum van 23 juni. De Britse CFO’s schakelen over op defensieve strategieën en voorspellen een daling
van de aanwervingen en de kapitaaluitgaven.
Bedrijfsleiders willen meer duidelijkheid betreffende de Europese onderhandelingen. “Het is onmogelijk te
voorspellen welk soort handelsakkoord het Verenigd Koninkrijk wil”, verklaart voormalig voorzitter van de
Europese Raad Herman Van Rompuy. “Het VK wil geen deel uitmaken van de interne markt, wat Noorwegen
wél doet. Het VK wil ook geen douane-unie voor goederen zoals de Europese Unie met Turkije heeft. Het VK
wil toegang ‘à la carte’ tot de interne markt. Zij kunnen sectorale overeenkomsten onderhandelen, zoals de
EU heeft met Zwitserland. Maar daar zijn 20 jaren van onderhandelingen aan voorafgegaan.”

Een proactieve aanpak van de Brexit
Deloitte raadt bedrijven aan om te bekijken hoe zij kunnen inspelen op de mogelijke veranderingen in
verschillende bedrijfsdomeinen. “De Brexit zou ook positieve effecten kunnen hebben, zoals nieuwe kansen
op fusies en overnames, herwaarderingen en prijsaanpassingen”, zegt Piet Vandendriessche, CEO van
Deloitte. “Natuurlijk staan ons ook uitdagingen te wachten. Wat betekent het voor de carrières van onze
mensen, wat is de impact op mobiliteit? Hoe kun je je mensen in deze onzekere tijden begeleiden?” Met
betrekking tot bedrijfslocaties zijn verschillende scenario’s mogelijk. “Het is belangrijk om rekening te
houden met verschillende mogelijke uitkomsten van de Brexit-onderhandelingen. Zullen toekomstige
handelsakkoorden eruit zien als vrijhandelsakkoorden of eerder als WHO-akkoorden? Het is aan de bedrijven
om te begrijpen dat ze een afweging dienen te maken. Geven ze voorrang aan aansluiting bij de business of
nemen ze de kostprijs op zich van alternatieve locaties in plaats van een locatie in het VK? Het is raadzaam
om een aantal back-uplocaties te identificeren die later meer in detail kunnen worden onderzocht”, aldus
Richard Doherty, coördinator van de Brexit-diensten bij Deloitte in Brussel. “Hetzelfde geldt op het gebied
van douane. De Brexit kan de toeleveringsketen grondig verstoren, maar kan ook een kans zijn om de
naleving van douaneverplichtingen en -procedures te verbeteren.”
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