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Met minder dan drie maanden te gaan is de onzekerheid over 
hoe de Brexit zijn beslag krijgt nog groot. Deal of no deal: de 
kosten voor Nederland zullen aanzienlijk zijn. Op 10 decem-

ber presenteerde de Algemene Rekenkamer nieuwe schattingen over de 
Brexitkosten voor Nederland. Uit het Meerjarig Financieel Kader blijkt 
dat, door het wegvallen van de bijdrage van het Verenigd Koninkrijk aan 
de Europese Unie, Nederland 1,25 miljard euro extra zal moeten afdra-

gen in 2021. Gecombineerd met een structurele extra uitgave van 2,5 à 3 
miljard euro per jaar vanaf 2026 zou Nederland dan circa 15 miljard euro 
extra afdragen tot en met 2030. In een no-dealscenario komt hier nog 
een extra Nederlandse afdracht bij van 1,6 miljard euro over 2019–2020. 
Daarnaast reserveert het kabinet voor de periode 2018–2023 circa 650 
miljoen euro voor de voorbereidingen op de Brexit, voor onder andere 
de douane. 
Aangevuld met eerdere schattingen van het Centraal Planbureau (CPB) 
ontstaat nu een completer beeld van de totale kosten van de Brexit voor 
Nederland. Het CPB had eerder becijferd dat door de extra tarifaire en 
non-tarifaire belemmeringen ons bruto binnenlands product (bbp) in 
2030 circa 7,5 miljard euro kleiner zou zijn bij een Brexit met een nieuw 
VK-EU-vrijhandelsakkoord. Deze kosten zouden oplopen tot 10 miljard 
euro bij een no-deal-Brexit als gevolg van verminderde handel wegens 
het teruggevallen op de minimale handelsregels van de Wereldhandels-
organisatie. 
Zonder rekening te houden met inflatie komen de totale Brexitkosten 
van een no-deal tot en met 2030 volgens deze laatste berekeningen op 34 
miljard euro. Dat is 2,8 miljard euro per jaar, ofwel 164 euro per Neder-
lander per jaar. Dit is waarschijnlijk een onderschatting omdat de kos-
ten van onzekerheid, administratieve rompslomp en de gevolgen voor 
de financiële sector niet zijn meegenomen. Uit een onderzoek van de 
Kamer van Koophandel onder 227 ondernemers die zakendoen met het 
VK bleek dat 39 procent zich in oktober nog niet voorbereid voelde op 
de Brexit. ■ NIENKE OOMES EN THIERRY BELT (SEO ECONOMISCH ONDERZOEK)

No-deal-Brexit kost Nederlander 164 euro per jaar internationaal

monetaire zaken

Anders dan banken trekken financieringsmaatschappijen geen 
deposito’s aan, maar financieren zij zich als onderdeel van een 
financiële groep (veelal banken) of via de geld- of kapitaal-

markt. Het is voor de toezichthouder van belang om zicht te hebben op 
de financieringsmaatschappijen, omdat zij het looptijdtransformatie-
risico en de financiële hefboom in het systeem kunnen vergroten.
Financieringsmaatschappijen verstrekken diverse vormen van krediet 
aan bedrijven en huishoudens, zoals hypotheken, leases en doorlopende 
kredieten. Tot deze groep financiële instellingen behoren bijvoorbeeld 
de gespecialiseerde hypotheekverstrekkers, consumptief-kredietmaat-

schappijen, financial-leasingmaatschappijen en factoringmaatschap-
pijen. Crowdfundingplatformen die bemiddelen tussen aanbieders van 
opvorderbare gelden en kredietvragers, vallen buiten deze categorie 
omdat zij niet zelf de kredietverstrekkende partij zijn. 
Eind 2017 bedroegen de totale activa van Nederlandse financierings-
maatschappijen 85 miljard euro (figuur). Dit is 0,4 miljard euro minder 
dan eind 2016 en 50 miljard euro minder dan eind 2010. De grootste 
post op hun balans is nu de woninghypotheken ter waarde van 27 mil-
jard euro, slechts vier procent van de totale waarde aan woninghypo-
theken in Nederland. Daarnaast hebben zij voor zeven miljard euro aan 
andere leningen aan huishoudens uitstaan en voor dertien miljard euro 
aan bedrijfskredieten, overwegend financial leases. Verder bezitten zij 
voor 9 miljard euro aan obligaties. 
De 29 miljard euro overige activa bestaan vooral uit leningen en depo-
sito’s bij banken binnen de groep, en uit factoringvorderingen, deriva-
ten en overlopende activa. Vooral de leningen en deposito’s bij banken 
zijn in de periode 2011–2013 sterk afgenomen, wat voornamelijk 
het gevolg is van verschuivingen in de financieringsstructuur binnen 
bankengroepen en van activiteiten die bij het bankbedrijf zijn onder-
gebracht. De uitstaande financieringen aan huishoudens en bedrijven 
hebben een licht fluctuerend verloop. Dat weerspiegelt hoofdzakelijk 
verschuivingen van leningenportefeuilles binnen de financiële concerns 
tussen verschillende groepsonderdelen, zoals hypotheken die verschui-
ven naar de balans van de bank en securitisaties die worden gedaan. 
■ ERIC KLAAIJSEN (DNB)
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