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Deloitte’s Brexit Readiness Conference onthult dat slechts 
de helft van de ondervraagde Belgische managers zich 
voorbereid voelt op Brexit  
 
Slechts een kleine meerderheid van de ondervraagde Belgische managers heeft een 
noodplan klaar liggen 
 
Brussel – 27 november 2018 
 
Op 26 november organiseerde Deloitte België haar Brexit Readiness Conference om Belgische 
bedrijven te helpen zich adequaat voor te bereiden op het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit 
de Europese Unie op 30 maart 2019. Bijna 150 leidinggevenden verzamelden zich bij Deloitte 
Gateway om een update te krijgen van de nieuwste Brexit-ontwikkelingen en de gevolgen hiervan 
voor het bedrijf, de douane, bevoorradingsketens, processen, banen, logistiek en voor andere 
gebieden.  
  
Naar aanleiding van de recente Brexit-top op zondag 25 november, tijdens welke de EU-leiders Brexit een 
overeenkomst hebben goedgekeurd die is overeengekomen met de Britse regering, werd naar de paraatheid 
van de aanwezige deelnemers gepeild tijdens deze conferentie. 
De resultaten tonen aan dat hoewel Belgische bedrijven zich duidelijk zorgen maken over Brexit, dit voor de 
meesten van hen niet hoog op de agenda staat. 
  
De helft van de Belgische bedrijfsleiders heeft vertrouwen 
Ondanks het langdurige en soms tumultueuze onderhandelingsproces, gaf bijna de helft van de deelnemers te 
kennen dat ze zich voorbereid voelen op Brexit. Ze verwachten deze transitie te overbruggen met minimale 
impact op hun bedrijf. Dit vertrouwen is verrassend aangezien een harde/geen deal-Brexit een mogelijkheid 
blijft. 
  
Noodplannen zijn niet de norm 
Voor de meeste aanwezigen staat voorbereiding op Brexit niet hoog op de agenda. Op de vraag of hun 
organisatie over een Brexit-plan beschikt heeft slechts een kleine meerderheid van de respondenten positief 
gereageerd. 
"In welke hoedanigheid ook zal Brexit een impact hebben op onze economie. Om alle mogelijke negatieve 
gevolgen van de organisatie minimaliseren kan men zich best voorbereiden op een reeks scenario's, zelfs als 

  

 



 

 

de plannen uiteindelijk niet nodig blijken te zijn,” zegt Richard Doherty, programmaleider Brexit voor Europa 
bij dienstenorganisatie Deloitte, die bedrijven adviseert over hoe om te gaan met Brexit. 
  
De douane is de grootste risicofactor 
Voor de meerderheid van de aanwezigen was de douane de grootste risicofactor voor hun bedrijf als gevolg 
van een potentiële harde Brexit. De bevoorradingsketen en BTW, en logistiek en regelgeving staan 
respectievelijk op de tweede en derde plaats. Als een harde Brexit werkelijkheid wordt en het VK uit de interne 
markt en de douane-unie stapt, kan een efficiënt en goed uitgewerkt noodplan ervoor zorgen dat Belgische 
bedrijven hun activiteiten met minimale verstoringen kunnen verderzetten. 
  
Één derde bereidt zich voor op “no deal” 
Ondanks de recente overeenkomst bereidt ongeveer een derde van de deelnemers zich voor op een “no deal”-
scnario. De meerderheid van de aanwezigen blijft onzeker over de onderhandelingen en bereidt zich voor op 
alle mogelijke scenario's. 
 
“Momenteel is er geen verandering in ons advies aan bedrijven: bereid u voor op het slechtst denkbare 
scenario, dan kan u zich voor alle gevolgen behoeden," aldus Doherty. "Men kan niet voorspellen wat er zal 
gebeuren," voegt hij verder toe. "Indien u zich voorbereidt op het meest extreme scenario, zal elke andere 
uitkomst een betere uitkomst vormen voor uw bedrijf." 
 

### 
 
Deloitte in België  
Deloitte is met meer dan 4.000 medewerkers en 12 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied 
van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting en financial advisory services. 
 
Onze dienstverlening richt zich zowel naar de grootste nationale en internationale ondernemingen als naar 
kmo’s, de publieke sector en non-profit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige 
organisatie en een member firm van Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2018 werd een 
omzet gerealiseerd van 510 miljoen euro. 
 
Deloitte Belgium CVBA is de Belgische verbonden onderneming van Deloitte NWE LLP, een lid van Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited die zich richt op de hoogste kwaliteit bij het leveren van professionele dienstverlening 
en advies. De dienstverlening is gebaseerd op een wereldwijde strategie voor meer dan 150 landen. Daartoe 
is de expertise beschikbaar van meer dan 286.000 professionals in alle werelddelen. Voor het boekjaar 2018 
bedroeg de omzet meer dan 43.2 miljard US dollar. 
 
Deloitte verwijst naar een of meerdere member firms binnen DTT Limited, dat een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid is in de UK, en het netwerk van haar member firms, die elk een juridisch aparte en 
zelfstandige eenheid zijn. Bezoek http://www.deloitte.com/about voor een meer gedetailleerde beschrijving 
van de wettelijke structuur van Deloitte Touche Tohmatsu Limited en haar member firms. 
 


