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Brexit: handelsdeal met kosten 
Het Brexit handelsakkoord regelt dat er geen handelstarieven zijn. Toch nemen 
handelsbelemmeringen toe door de afsluiting van het Verenigd Koninkrijk (VK) van de 
Europese interne markt. Dit leidt tot een substantiële daling van de goederenuitvoer.(a) Handels-
belemmeringen bestaan onder andere uit technische- en veiligheidsstandaarden voor producten. 
Deze vormen potentieel de hoogste en de meest onzekere kostenpost, omdat ze afhangen van de 
mate waarin het VK gaat afwijken van Europese standaarden. Andere voorbeelden van handels-
belemmeringen zijn douanerechten en administratieve kosten van in- en uitvoerformulieren. De 
dienstenhandel daalt ook sterk, maar deze nemen we door databeperkingen niet mee.  

Kosten van handelsbelemmeringen ten opzichte van EU-lidmaatschap het grootst voor het VK zelf 

Figuurnoot: Vergelijken het no-deal Brexit scenario uit CPB (2020) met eerste inschatting op basis van het handelsakkoord. De kaders geven 
95% betrouwbaarheidsintervallen binnen het scenario. Handelsbelemmeringen o.b.v. The Economist Intelligence Unit data (link).  

Op de middellange termijn, drie tot zes jaar, neemt de goederenuitvoer van het VK af met 
13,5%. Dit volgt uit berekeningen met een graviteitsmodel.(b) Ook kleine open economieën zoals 
Nederland (-1,4%) en Ierland (-2,3%) zien hun uitvoer afnemen. Nederland compenseert een deel  
van het verlies aan uitvoer met het VK (44 %) door meer met andere landen te handelen. Dit komt 
doordat producten uit het VK relatief duurder worden door de hogere handelskosten en daardoor 
wordt Nederland competitiever ten opzichte van het VK. Dit geldt ook voor andere EU en niet-EU 
landen, zoals China en de VS (zie figuur links). Ook in termen van reëel toegevoegde waarde (TW) is 
het VK verreweg de grootste verliezer met -5,4%. Nederland hoort bij een van de grotere Europese 
verliezers met een daling in TW van -0,4% (zie figuur rechts). 

De impact van het handelsakkoord tussen het VK en de EU is fors, maar wel gunstiger dan het 
no-deal scenario (blauwe staaf) met handelstarieven.(b) Hoe het handelsakkoord daadwerkelijk 
zal uitpakken op de middellange termijn hangt af van de bereidheid van het VK zich te conformeren 
aan de huidige en toekomstige EU-standaarden. Blijft het VK daar dichtbij, dan zal de impact 
minder groot zijn dan deze schatting, ook voor Nederland. In de huidige aanpassingsperiode zegt 
de forse daling in handel tussen de EU en het VK nog weinig over de middellangetermijneffecten.  

(a) Zie voor een uitgebreidere toelichting op het akkoord Meijerink, G., 2021, CPB Column-Brexit, (link)
(b) Zie Bollen, J., D. Freeman en R. Teulings, 2020, Analyse van handelsbeleid met een graviteitsmodel,  CPB Achtergronddocument (link)

Kader 2/3 

CENTRAAL ECONOMISCH PLAN 2021  

http://www.cpb.nl/analyse-van-handelsbeleid-met-een-graviteitsmodel
https://pages.eiu.com/Jan21.BrexitandIndustries-NB-Subscriptions_registration-page.html
http://www.cpb.nl/column-brexit
http://www.cpb.nl/analyse-van-handelsbeleid-met-een-graviteitsmodel



