
 

             
       
 

Brexit kan een grote impact hebben op Zeeuwse ondernemers: ondernemers die nu zaken doen 

met het Verenigd Koninkrijk, maar ook ondernemers die kansen zien in de Brexit. In deze 

nieuwsbrief van NV Economische Impuls Zeeland, North Sea Port, Provincie Zeeland en VNO/NCW 

Brabant Zeeland staat wat de regio doet om ondernemers te adviseren en te helpen zich voor te 

bereiden op de Brexit. 

En dat is steeds harder nodig, want het Britse parlement wees dinsdag het akkoord dat premier 
Theresa May met Brussel heeft bereikt over de uittreding van de hand. Een vertrek zonder het 
‘scheidingsakkoord’ en daarmee dus een ‘harde Brexit’ komt daardoor dichterbij. Bij een harde Brexit 
gaan de Britten zelfstandig verder, dus zonder de voordelen van de Europese interne markt. Er komt 
dan een lossere handelsrelatie tegenover minder Europese regels en minder zeggenschap van 
Brussel. Met het wegstemmen van de deal is er, zoals voorspeld, een onzekere tijd aangebroken.  
 

EXTRA INFORMATIECAMPAGNE OVERHEID 
De overheid begint op 28 januari een extra informatiecampagne om bedrijven op de gevolgen van 
de Brexit te wijzen, dat vertelde minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel woensdag in 
Nieuwsuur. 
 
De campagne is gericht op ondernemers van het midden- en kleinbedrijf (mkb) die zich nog niet 

hebben verdiept in de gevolgen van het Britse vertrek uit de Europese Unie. Op 29 maart verlaten de 

Britten de EU. 

BREXIT IMPACTSCAN EN BREXIT VOUCHER 
Ondernemers kunnen controleren wat ze nog moeten doen om zich voor te bereiden op de Brexit 

door de Brexit Impact Scan te doorlopen. Zo kunnen ze -ook onvermoede- effecten voor hun bedrijf 

ontdekken. BrexitloketImpactscan 

Met de Brexit-voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van 

Brexit voor uw onderneming. De voucher vergoedt 50% van de werkelijk gemaakte kosten, tot een 

maximum van € 2.500,-- exclusief btw.  BrexitVouchers Wiskerke Onions uit Kruiningen heeft gebruik 

gemaakt van zo’n voucher;  WiskerkeOnionsBrexitvoucher  

  

 

                                                                                               

https://www.brexitloket.nl/impactscan
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/brexit-vouchers
https://www.youtube.com/watch?v=-C4Pvh8xKNw


PROVINCIE ZEELAND 
Op 26 november 2018 organiseerde de Provincie Zeeland een informatiebijeenkomst over de 
Brexit voor het Zeeuwse mkb. Daarbij sprak ook Tweede Kamerlid en Brexit rapporteur Kees 
Verhoeven.  
 
Klik op onderstaande link voor een korte impressie van de bijeenkomst: 
VideoverslagBijeenkomstProvincie. Er was veel interesse in een vervolg op deze bijeenkomst. Ook 
werd tijdens de bijeenkomst duidelijk dat er behoefte is aan bijeenkomsten voor specifieke sectoren 
zodat ondernemers gerichtere vragen kunnen stellen. Wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden is 
ook afhankelijk van hoe de situatie in het Verenigd Koninkrijk zich gaat ontwikkelen. De Provincie 
juicht alle initiatieven in Zeeland die ondernemers voorlichten over de Brexit toe. Gedeputeerde Jo-
Annes de Bat zal daarom 21 januari ook aanwezig zijn op het Brexit seminar van Adriaanse en van der 
Weel (zie agenda). 
 
Contact 
Voor vragen over de Brexit aan de Provincie Zeeland kan contact opgenomen worden met het Brexit 
loket via brexit@zeeland.nl. 
 

NORTH SEA PORT 
North Sea Port overlegt al een tijd met de bedrijven die met het Verenigd Koninkrijk handel 
drijven. Het Verenigd Koninkrijk is immers de tweede belangrijkste handelspartner van North Sea 
Port, goed voor zowat 9% van de 70,3 miljoen ton totale maritieme goederenoverslag. Het gaat 
dan om goederen zoals voertuigen, containers, bouwmaterialen, chemische producten, 
meststoffen, energie- en petroleumproducten  
 
De meeste grote bedrijven hebben nu ook handel met niet EU-landen en zijn gewend te werken met 
douaneformaliteiten en andere procedures. Dit neemt niet weg dat er bijkomende kosten en 
administratie zullen zijn. Met de bedrijven waarvan North Sea Port weet dat ze een belangrijk deel 
van hun activiteiten met het Verenigd Koninkrijk hebben, heeft ze al individueel contact opgenomen 
en een aantal workshops georganiseerd. 
 
North Sea Port heeft veel aandacht voor de zeevracht voor roro lading (roll-on/roll-off) en de 
containersector.  Daar zijn er de meeste bijkomende controles van douane, voedselcontrole, et 
cetera te verwachten.  In die sectoren kan overigens de Brexit ook kansen bieden. Het is niet 
ondenkbeeldig dat vooral de tunnel in Calais een bottleneck wordt en er dus behoefte is aan 
alternatieven.   
 
Contact 
North Sea Port heeft twee contactpersonen binnen de commerciële afdeling waar klanten met Brexit 
vragen terecht kunnen.  Dit Brexit “loket” is actief en te bereiken via brexit@northseaport.com. 
 
     
 

 
                                                                                                                                                                                          
 

https://vimeo.com/305000842/1a19ef3bee
mailto:brexit@zeeland.nl
mailto:brexit@northseaport.com


VNO/NCW BRABANT ZEELAND 
Veel Nederlandse ondernemers zijn de onzekerheid rond Brexit beu nu de door de EU en de Britse 
regering onderhandelde deal massaal is weggestemd.  
 
Volgens de ondernemingsorganisaties is het essentieel dat er voldoende tijd blijft voor bedrijven om 
zich voor te bereiden op Brexit. Nu een no-deal per 29 maart een reëel scenario dreigt te worden 
moeten de EU en het VK dan ook kijken hoe de Brexit-datum kan worden opgeschoven en de zaak 
kan worden uitgesteld. De ondernemingsorganisaties roepen verder de Nederlandse regering op om 
de crisis-voorbereiding verder te intensiveren. 
 
Nieuwsbrief 
Iedere twee weken verschijnt een nieuwsbrief van de VNO/NCW over de Brexit, aanmelden daarvoor 
kan via https://www.vno-ncw.nl/overzicht-brexit-nieuwsbrieven  
 
 
GOED OM TE WETEN 

 Hoe bereidt de agro sector zich voor? 
Een snelle levering van goederen is voor de agro-sector van groot belang doordat er zo veel verse 
producten de grens over gaan. Samenwerking is essentieel voor tijdige levering en goede 
voorbereiding. Bekijk in dit filmpje van het ministerie van LNV hoe deze twee ondernemers die 
voorbereiding aanpakken: 
VideoHoeBereidtAgroZichVoor 

 Interreg projecten 
Goed nieuws voor Interreg 2 Zeeën-Programma: de Britse regering heeft aangekondigd dat de 

garantie voor ETS-programma’s verlengd wordt. Dit betekent dat Interreg 2 Zeeën verder projecten 

kan goedkeuren tot het einde van de programmaperiode. Interreg2seas 

 

VOOR IN DE AGENDA 

 Donderdag 21 februari 2019 van 14:30 - 17:00 uur:  
Interactief Brexit seminar georganiseerd door Adriaanse van der Weel advocaten met haar 
Engelse partner, advocatenkantoor Harrison Clark Rickerbys. Locatie: Burgerzaal, Stadhuis 
Middelburg Interactiefbrexitseminar  

 Donderdag 21 februari 2019 van 14:30 - 19:30 uur:  
Ledenvergadering & bijeenkomst De BIZ: 'Gevolgen van de Brexit' Locatie: Mazars, 
Druivenstraat 1 in Breda beterinternationaalzakendoen  

 

 

 

                                                                                                 

 

https://scanmail.trustwave.com/?c=8790&d=lLrA3Ok-ifG38iG1wjOuasMCB2euyKsfg6W7mzFLVA&u=https%3a%2f%2fwww%2evno-ncw%2enl%2foverzicht-brexit-nieuwsbrieven
https://www.youtube.com/watch?v=t9lVmomaix0&utm_source=Brexit_nieuwsbrief&utm_campaign=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail
https://www.interreg2seas.eu/nl/news/verenigd-koninkrijk-garandeert-steun-voor-projecten-goedgekeurd-voor-eind-2020
https://nieuwsbrief.avdw.nl/t/ViewEmail/j/779321F69FF9C0D52540EF23F30FEDED/22634559C0D9A7429E794568BD214575
http://www.debiz.nl/



