De supply chain vergeleken: de huidige
situatie vs. een no deal Brexit-scenario
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Aanleiding

Het Verenigd Koningrijk verlaat de EU
Op 23 juni 2016 is door het Britse parlement een raadgevend referendum gehouden over het EU-lidmaatschap
van het Verenigd Koninkrijk. Een meerderheid van 51,9% van de stemmers koos voor uittreden. Sinds 29 maart
2017 is de uittredingsprocedure van het Verenigd Koninkrijk (VK) officieel ingegaan. De bijbehorende
onderhandelingen tussen het VK en de Europese Unie (EU) over de uittreding zijn sindsdien gaande. Over het
gros van de onderwerpen is inmiddels een akkoord bereikt. Toch is er een aantal onderwerpen waarover tot
op de dag van vandaag geen akkoord is bereikt. Het is onduidelijk dit vóór Brexit-day (30 maart 2019) wel het
geval is. Wanneer geen akkoord bereikt wordt, spreekt men van een no-deal Brexit.
Zonder afspraken over hoe de Brexit verloopt, komt er ook geen overgangsperiode tot eind 2020, bedoeld om
overheden en het bedrijfsleven tijd te gunnen zich aan te passen. Bij een dergelijke no-deal Brexit is er geen
handelsakkoord tussen de EU en het VK bereikt. Dit betekent dat het VK vanaf 30 maart wordt gezien als een
zogenaamd derde land (gelegen buiten de interne markt en de douane-unie van de EU). Voor goederen zijn
dan de douanetarieven van toepassing zoals deze binnen de World Trade Organization (WTO) voor de EU en
het VK gelden, de zogenaamde Most Favoured Nations (MFN-)tarieven. Deze verschillen per product en
kunnen erg hoog zijn. Het terugvallen op WTO-regels beperkt de openheid van handel en economie, ondanks
dat de tarieven in alle EU-landen gelijk zijn. En kunnen dus veel invloed hebben op bedrijven en de economie.
Ook in Oost-Nederland.
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Doelstelling

Inzicht in kosten en risico’s van een no-deal Brexit
Gevolgen voor uw onderneming
Deal of geen deal: het is belangrijk om uw bedrijf goed voor te bereiden op een eventuele no-deal Brexit
situatie. In welke sector u ook actief bent. Zo kan een no-deal Brexit leiden tot hogere WTO-invoer- en
uitvoertarieven, douane inklaringskosten en hogere transportkosten (door bijvoorbeeld vertragingen). Dit heeft
effecten voor u als ondernemer.
Dit document geeft u inzicht in de gevolgen van een no-deal Brexit. Hiervoor is de supply chain van
verschillende type producten uit Oost-Nederland in beeld gebracht. Producten die worden geëxporteerd naar
het VK of waarvan juist onderdelen uit het VK worden geïmporteerd. Het doel is u een beeld te geven van de
mogelijke kosten en risico’s bij een no-deal. Zo kunt u uw onderneming hier beter op voorbereiden.
Scenario’s
Voor vier typen ondernemingen zijn scenario’s uitgewerkt, allen hypothetisch maar realistisch: een perenteler,
een chipsfabrikant, een vrachtwagen OEM en een slachterij (zie voor een volledig scenario-overzicht pagina 6).
Binnen elk scenario wordt het volgende inzichtelijk gemaakt:
•
•
•
•

de geldende WTO-tarieven bij een no-deal Brexit
de kostprijsopbouw in de huidige situatie én bij een no-deal Brexit
de kosten die zullen stijgen als gevolg van de no-deal Brexit
de gevolgen voor de winstmarge van de ondernemer
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Methodiek

Fictieve voorbeelden op basis van realistische data
• Kostprijsopbouw op basis van het CBS gemiddelde van de sector
- In het geval van peren een specifieke studie
• Omzet van bedrijven en aantal producten is fictief
- Rendement is op basis van het CBS gemiddelde van de sector
- Voor peren is een gemiddelde perenteler aangehouden
- Voor de vrachtwagen OEM is DAF als voorbeeld gekozen
• Transportkosten en bijbehorende inklaringskosten zijn bepaald op basis van de zendinggrootte en waarde
van de verzonden producten
• Aanname van gemiddelde extra wachttijd van 2 dagen en een extra benodigde voorraad van 7 dagen om
fluctuaties op te vangen
• In vrijwel alle scenario’s wordt er vanuit gegaan dat de ondernemer zelf zorgt dat documenten worden
geregeld. Dit vereist normaliter een éénmalige investering van € 20k tot € 30k in de juiste software
- Alleen in scenario 4B wordt er vanuit gegaan dat dit wordt uitbesteed
• Export en importtarieven komen uit de WTO-database
- Voor peren zijn de nieuwste EU-tarieven aangehouden die op 1 januari 2019 zijn ingegaan
Openbaar 5

Scenario-overzicht

10 scenario’s die de huidige situatie met een no-deal Brexit vergelijken
1A

Kleine perenteler

1B

Perenteler die zendingen naar het Verenigd Koninkrijk combineert

2A

Chipsfabrikant met Nederlandse grondstoffen

2B

Chipsfabrikant met NL grondstoffen die deel van activiteiten in het Verenigd Koninkrijk doet

2C

Chipsfabrikant met 100% Britse grondstoffen

2D

Chipsfabrikant met 40% Britse grondstoffen

3A Nederlandse vrachtwagen OEM
3B

Britse vrachtwagen OEM

4A Slachterij die pakjes gesneden ham naar het Verenigd Koninkrijk stuurt
4B

Slachterij die pakjes gesneden ham naar het Verenigd Koninkrijk stuurt en agentschap in dienst neemt
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Scenario 1A – Een kleine perenteler

Voor kleine perenteler wordt de kostprijs per peer veel hoger
Kostprijsopbouw peren per kg
€0,70

Scenario
• Gemiddelde perenteler (omzet € 250.000, marge 7,0 %)
• 11 % export naar het Verenigd Koninkrijk (58.000 peren)
• Zending per pallet naar het Verenigd Koninkrijk
• Marge voor belastingen vóór Brexit: 7,0%

€0,60

Transport; €0,11

Prijs per kg peren (DDP)

€0,50

Marge producent; €0,03
€0,40

Arbeid; €0,17

€0,10

€-

• Extra voorraadkosten en financieringskosten hebben een
relatief gering effect op de prijs per kg. Een week één pallet
op voorraad kost zo’n € 2, terwijl de waarde van de pallet
€ 500 is
• De heffingen zelf hebben niet het grootste effect
• Grootste deel van de kosten zit in inklaringskosten. Deze
zijn relatief hoog per zending: € 159

€0,30

€0,20

Wat valt op?

Overige variabele kosten; €0,10

Wat betekent dit voor de ondernemer?
• Wanneer de ondernemer geen maatregelen neemt en alle
extra kosten voor zijn rekening komen, doet dit zijn
winstmarge dalen van 7,0 % naar 1,8 %

Vaste kosten; €0,16

Onderdeel

WTO-tarief

Peren

8% met minimum van 51 € per 100 kg
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Scenario 1B – Een perenteler die zendingen naar het Verenigd Koninkrijk combineert

Hoge kosten per zending, het combineren van zendingen loont
Kostprijsopbouw peren per kg
€0,60

Scenario
• Gemiddelde perenteler (omzet € 250.000, marge 7,0 %)
• 11 % export naar het Verenigd Koninkrijk (58.000 peren)
• Zending per 4 pallets naar het Verenigd Koninkrijk

€0,50

Transport; €0,06

Prijs per kg peren (DDP)

Marge producent; €0,03
€0,40

Arbeid; €0,17

• Door lagere kostprijs, zijn de exportheffingen ook lager:
deze worden berekend over de totale waarde
• De inklaringskosten worden nu gedeeld door het aantal
pallets, dit zorgt voor een significant lagere kostprijs
• In totaal levert dit scenario een veel lagere kostprijs voor
peren op (voor de retailer)

€0,30

€0,20

Wat valt op?

Overige variabele kosten; €0,10

Wat betekent dit voor de ondernemer?
• Wanneer de ondernemer geen maatregelen neemt en alle
extra kosten voor zijn rekening komen, doet dit zijn
winstmarge dalen van 7,0 % naar 4,9 %

€0,10

Vaste kosten; €0,16

€-

Onderdeel

WTO-tarief

Peren

8% met minimum van 51 € per 100 kg
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Scenario 2A – Een chipsfabrikant met Nederlandse grondstoffen

Voor middelgrote chipsfabrikant is de exportheffing de driver
Kostprijsopbouw zak chips van
200g
€0,70

Scenario
• Chipsfabrikant (omzet € 4.000.000, marge 4,3 %)
• 11 % export naar het Verenigd Koninkrijk (735.000 zakken)
• Zending per 100 pallets naar het Verenigd Koninkrijk

Transport; €0,06

Prijs per zak chips van 200g (DDP)

€0,60

Marge producent; €0,03
Arbeid; €0,06

• Forse exportheffing op chips
• De transportkosten worden licht hoger, doordat
transporteurs langer onderweg zijn

€0,50

• Door de grote zendinggrootte is het effect van de
inklaringskosten gering

€0,40

€0,30

Wat valt op?

Grondstof
fen niet
uit het VK;
€0,38

€0,20

Wat betekent dit voor de ondernemer?
• Wanneer de ondernemer geen maatregelen neemt en alle
extra kosten voor zijn rekening komen, doet dit zijn
winstmarge dalen van 4,3 % naar 2,3 %

€0,10

Overige kosten; €0,13
€-

Onderdeel

WTO-tarief

Chips

14,1%
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Scenario 2B – Een chipsfabrikant met Nederlandse grondstoffen die deel van activiteiten in het Verenigd Koninkrijk doet

Verpakken en kruiden in het VK kan kostprijs drukken
Kostprijsopbouw zak chips van
200g
€0,70

Transport; €0,09

Prijs per zak chips van 200g (DDP)

€0,60

Marge producent; €0,03
Arbeid; €0,06

€0,50

€0,40

€0,30

Grondstof
fen niet
uit het VK;
€0,38

€0,20

€0,10

Overige kosten; €0,13
€-

Scenario
• Chipsfabrikant (omzet € 4.000.000, marge 4,3 %) met één
vestiging in Nederland en één in het Verenigd Koninkrijk
• 11 % export naar het Verenigd Koninkrijk (735.000 zakken)
• Zending per 100 pallets naar het Verenigd Koninkrijk van niet
gekruide en onverpakte chips
Wat valt op?
• Kostprijs vóór de Brexit is hoger dan in scenario 2A door extra
transportkosten vanwege een splitsing van het proces, wat één
extra transportbeweging vraagt
• Exportheffing na no-deal Brexit is lager dan in scenario 2A,
doordat de invoerwaarde slechts 60 % is van de invoerwaarde
wanneer de chips gekruid en verpakt zijn
• Totale kostprijs is na no-deal Brexit € 0,76, waar dit in scenario
2A € 0,77 was
Wat betekent dit voor de ondernemer?
• Ondernemers moeten keuzes maken of het voordelig is een
groot deel van het productieproces in het Verenigd Koninkrijk
te laten plaatsvinden
• Effect is zeer afhankelijk van transportkosten, het gehanteerde
tarief en de waarde van de laatste productiestappen
• Wanneer de ondernemer geen maatregelen neemt en alle
extra kosten voor zijn rekening komen, doet dit zijn winstmarge
dalen van 4,3 % naar 3,0 %

Onderdeel

WTO-tarief

Chips

14,1%
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Scenario 2C – Een chipsfabrikant met 100% Britse grondstoffen

Als grondstoffen uit VK komen is effect van de no-deal Brexit groter
Kostprijsopbouw zak chips van
200g
€0,70

Transport; €0,06

Prijs per zak chips van 200g (DDP)

€0,60

Marge producent; €0,03

Scenario
•
•
•
•

Chipsfabrikant (omzet € 4.000.000, marge 7,0 %)
11 % export naar het Verenigd Koninkrijk (735.000 zakken)
Zending per 100 pallets naar het Verenigd Koninkrijk
Grondstoffen komen volledig uit het Verenigd Koninkrijk

Wat valt op?

€0,50

• Importheffing en bijkomende kosten voor grondstoffen
hebben fors effect op de kostprijs (+ € 0,05)
• Door hogere kostprijs en uitvoerwaarde, moet ook meer
exportheffing worden betaald
• Totale stijging van 26 % van de kostprijs voor export

€0,40

Wat betekent dit voor de ondernemer?

Arbeid; €0,06

€0,30

Grondstoffen uit het VK; €0,38

€0,20

€0,10

Overige kosten; €0,13
€-

• Wanneer de ondernemer geen maatregelen neemt en alle
extra kosten voor zijn rekening komen, doet dit zijn
winstmarge dalen van 4,3 % naar -7,1 %

Onderdeel

WTO-tarief

Aardappelen

9,0 %

Zout

0,0 %

Frituurvet

5,3 %

Verpakkingsmateriaal

3,3 %

Chips

14,1 %
Openbaar 11

Scenario 2D – Een chipsfabrikant met 40% Britse grondstoffen

Bij afhankelijkheid van VK kan het effect op de winst groot zijn
Kostprijsopbouw zak chips van
200g
€0,70

Prijs per zak chips van 200g (DDP)

Marge producent; €0,03
Arbeid; €0,06

€0,50

€0,40

€0,20

Grondstof
fen niet
uit het VK;
€0,23

€0,10

Overige kosten; €0,13
€-

• 11 % export naar het Verenigd Koninkrijk (735.000 zakken)
• Grondstoffen komen voor 40 % uit het Verenigd Koninkrijk

Wat valt op?
• Een stijging van de kostprijs met 19 % in het Verenigd
Koninkrijk
Wat betekent dit voor de ondernemer?

Grondstoffen uit het VK; €0,15

€0,30

• Chipsfabrikant (omzet € 4.000.000, marge 4,3 %)
• Zending per 100 pallets naar het Verenigd Koninkrijk

Transport; €0,06
€0,60

Scenario

• De kostprijsstijging van 19% zal de vraag in het Verenigd
Koninkrijk fors doen afnemen
• Wanneer de ondernemer geen maatregelen neemt en alle
extra kosten voor zijn rekening komen, doet dit zijn
winstmarge dalen van 4,3 % naar -1,1 %

Onderdeel

WTO-tarief

Aardappelen

9,0 %

Zout

0,0 %

Frituurvet

5,3 %

Verpakkingsmateriaal

3,3 %

Chips

14,1 %
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Scenario 3A – Een Nederlandse vrachtwagen OEM

Voor Nederlandse vrachtwagen OEMs wordt concurreren lastiger
Kostprijsopbouw vrachtwagen
€ 90.000

Transport; € 902
€ 80.000

€ 70.000

Marge producent; € 5.667
Arbeid; € 9.627

Prijs vrachtwagen (DDP)

Onderdelen uit het VK; € 2.100

€ 50.000

€ 30.000

Onderdel
en niet uit
het VK;
€ 59.305

• 20 % export naar het Verenigd Koninkrijk (11.854 trucks)
• Auto-onderdelen worden voor 60 % geïmporteerd,
waarvan 5,7 % uit het VK

Wat valt op?
• Exportheffing is dominante factor, al is deze relatief laag

Wat betekent dit voor de ondernemer?
• Prijsstijging van 5,2 % kan zorgen voor fors verminderde
vraag
• Wanneer de ondernemer geen maatregelen neemt en alle
extra kosten voor zijn rekening komen, doet dit zijn
winstmarge dalen van 6,8 % naar 5,6 %

€ 20.000

€ 10.000

Overige kosten; € 6.634
€-

• Vrachtwagen OEM (omzet € 5 miljard, marge 6,8 %)

• Ook effect van voorfinanciering vanwege wachttijden is hier
zichtbaar door de relatief grote waarde van de
vrachtwagen, al is het effect klein op de uiteindelijke
verkoopprijs

€ 60.000

€ 40.000

Scenario

Onderdeel

WTO-tarief

Auto-onderdelen

3,5 %

Vrachtwagens

4,5 %
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Scenario 3B – Een Britse vrachtwagen OEM

Maar voor Britse OEMs is het probleem nog veel groter
Kostprijsopbouw vrachtwagen
van VK naar Nederland
€ 90.000

Transport; € 902
€ 80.000

Prijs vrachtwagen (DDP)

€ 70.000

€ 60.000

€ 50.000

Marge producent; € 5.667
Arbeid; € 9.627

Onderdel
en uit de
EU; €
29.474

€ 40.000

€ 30.000

€ 20.000

Onderdel
en niet uit
de EU; €
31.931

€ 10.000

Overige kosten; € 6.634
€-

Scenario
• Vrachtwagen OEM in het Verenigd Koninkrijk (omzet € 5
miljard, marge 6,8 %)
• 70 % export naar EU (42.000 trucks)
• Auto-onderdelen worden voor 60 % geïmporteerd,
waarvan 80 % uit de EU
Wat valt op?
• Zeer grote afhankelijkheid van EU, zowel aan import als
export kant
• Zowel de heffingen en bijkomende kosten op
geïmporteerde auto-onderdelen als de heffingen op export
zorgen voor een fors hogere verkoopprijs (11 %)
Wat betekent dit voor de ondernemer?
• Concurrentie met Europese fabrikanten kan lastig worden
door 8,3 % hogere kostprijs. Dit zal leiden tot een lagere
vraag voor Britse trucks
• Wanneer de ondernemer geen maatregelen neemt en alle
extra kosten voor zijn rekening komen, doet dit zijn
winstmarge dalen van 6,8 % naar 0,2 %

Onderdeel

WTO-tarief

Auto-onderdelen

3,5 %

Vrachtwagens

4,5 %
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Scenario 4A – Slachterij die pakjes gesneden ham naar het Verenigd Koninkrijk stuurt

Soms vaste prijs per kg, dan heeft elders verpakken geen zin
Kostprijsopbouw pakje gesneden
ham van 200g
€1,20

Prijs per pakje gesneden van 200g

€1,00

Transport; €0,02
Marge producent; €0,03
Arbeid; €0,12

€0,80

Overige variabele kosten; €0,06

€0,60

€0,40

Grondstoffen niet uit het VK; €0,73

€0,20

€-

Vaste kosten; €0,03

Scenario
• a
• Slachthuis (omzet € 20 miljoen, marge 2,8 %)
• 11 % export naar het VK (2,3 miljoen pakjes gesneden ham)
• Varkens komen uit Nederland
Wat valt op?
• Er wordt een vast tarief per kg gehanteerd
• Verpakken in een ander land, waarbij een lagere
exportwaarde wordt gehanteerd om de exporttarieven te
drukken heeft bij een vast tarief per kg geen enkele zin
• Er zijn extra certificaten nodig voor export van vlees
Wat betekent dit voor de ondernemer?
• Een enorme stijging van de kostprijs van 32 %. Naar
verwachting zullen de prijzen voor vlees in het Engelse
schap dan ook fors omhoog gaan
• De consumptie van vlees in het VK zal hierdoor afnemen
• Proberen een zo waardevol mogelijk product te
• aexporteren: dit drukt de hoogte van de exportheffing naar
verhouding
• Wanneer de ondernemer geen maatregelen neemt en alle
extra kosten voor zijn rekening komen, doet dit zijn
winstmarge dalen van 2,8 % naar -0,8 %

Onderdeel

WTO-tarief

Varkensvlees zonder botten

135,80 € / 100 kg
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Scenario 4B – Slachterij die pakjes gesneden ham naar het Verenigd Koninkrijk stuurt en agentschap in dienst neemt

Formaliteiten door agentschappen laten regelen kost al snel 3%
Kostprijsopbouw pakje gesneden
ham van 200g
€1,20

Prijs per pakje gesneden van 200g

€1,00

• Slachthuis (omzet € 20 miljoen, marge 2,8 %)
• 11 % export naar het VK (2,3 miljoen pakjes gesneden ham)
• Varkens komen uit Nederland

Transport; €0,02
Marge producent; €0,03
Arbeid; €0,12

€0,80

Scenario
• a

Overige variabele kosten; €0,06

Wat valt op?
• Agentschappen kunnen alle administratie regelen, maar
dat kost wel tussen de 2,5 % en 5 % van de importwaarde
• Zelf het papierwerk regelen, maar de benodigde software
vraagt wel een investering van € 20.000-30.000

€0,60

Wat betekent dit voor de ondernemer?

€0,40

• Ondernemers moeten nadenken over of ze zelf de
douaneformaliteiten regelen en investeren in
• aautomatisering of dat ze een partij inschakelen

Grondstoffen niet uit het VK; €0,73

• Wanneer de ondernemer geen maatregelen neemt en alle
extra kosten voor zijn rekening komen, doet dit zijn
winstmarge dalen van 2,8 % naar -1,1 %

€0,20

€-

Vaste kosten; €0,03

Onderdeel

WTO-tarief

Varkensvlees zonder botten

135,80 € / 100 kg
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Conclusies en aanbevelingen

Significante effecten no-deal Brexit, vereist actieve houding ondernemer
Conclusies
• Effecten van no-deal Brexit zorgen voor een fors
hogere kostprijs voor producten die naar het VK
worden geëxporteerd, wat naar verwachting de
vraag ook doet afnemen.
• Exportheffing is meestal de grootste component.
• Extra voorraadkosten en financieringskosten zijn
relatief gering.
• Effecten voor bedrijven in het Verenigd Koninkrijk
zijn veelal groter, omdat zij voor een groter deel
afhankelijk zijn van EU-grondstoffen, dan dat EU
producenten afhankelijk zijn van VK-grondstoffen.
• Er zijn verschillen in de gehanteerde tarieven:
- Percentage van de invoerwaarde
- Percentage van de invoerwaarde en een
minimum invoerprijs
- Vast bedrag per kg

Wat betekent dit voor de ondernemer?
• Essentieel voor ondernemers om te zorgen dat extra
kosten niet volledig door hen zelf gedragen worden.
• Advies om zoveel mogelijk Ex Works te verkopen en
zoveel mogelijk Delivery Duty Paid te kopen, om
risico’s af te dekken.
• Effecten op individuele bedrijven kunnen verschillen.
• Om de heffingen te drukken is het mogelijk een deel
van de productie in het VK te laten plaatsvinden, om
zo de exportwaarde te verlagen. Of het voordelig is,
hangt van het scenario af.
• Hoge kosten per zending maken dat het
combineren van zendingen kan lonen.
• Uitbesteden papierwerk kost al snel 3% van de
uitvoerwaarde.
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Appendix

Definities
• Huidige kostprijs: prijs die de Britse afnemer van de leverancier (de case) in totaal kwijt is om zijn producten
op de juiste locatie geleverd te krijgen (Delivery Duties Paid)
• Prijsstijging grondstoffen/onderdelen: Importheffingen (WTO-tarieven) op grondstoffen en de bijkomende
kosten voor inklaring van deze goederen
• Heffing export: Het WTO-tarief op invoer van deze producten
• Voorraadkosten: Extra kosten die gemaakt moeten worden doordat producten tijdelijk, bij de douane,
moeten worden opgeslagen of in voorraad moeten worden gehouden om fluctuaties in doorlooptijd op te
vangen
• Financieringskosten: Door langere wachttijden, moeten producten eerder gereed zijn. Dit heeft een effect op
het werkkapitaal. Een WACC van 5% is aangenomen
• Extra transportkosten: Extra kosten die transporteurs maken voor het juist afleveren van spullen
• Inklaringskosten: Vaste bedragen die per zending moeten worden betaald, waaronder algemene
documentatie voor import en export en toeslag die door de Douane wordt gerekend
• Kostprijs na no-deal Brexit: prijs die de Britse afnemer van de leverancier (de case) in totaal kwijt is na de nodeal Brexit om zijn producten op de juiste locatie geleverd te krijgen (Delivery Duties Paid)
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Appendix

Definities
Arbeid
• Uitbesteed werk
• Personeel

• Energiekosten
• Meststoffen
• Bestrijdingsmiddelen

Marge producent
• Winstmarge voor belasting
(EBIT)

Grondstoffen/onderdelen
• Inkoopwaarde grond- en
hulpstoffen
• Inkoopwaarde
handelsgoederen

Vaste kosten
• Vervoer
• Verkoop
• Communicatie
• Overige diensten
• Overige bedrijfskosten
• Huisvestigingskosten
• Apparatuur en inventaris
• Afschrijving

Transportkosten
• Voortransport
• Hoofdtransport (groepsgewijs
vervoer)
• Verzekering
• Natransport

Variabele kosten
• Inkoopwaarde overige
goederen en diensten
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Appendix

Disclaimer
• De geschetste scenario’s zijn gebaseerd op veel aannames en fictieve bedrijven
• De resultaten hebben daardoor een grote mate van onzekerheid
• Daarnaast zijn tweede orde effecten, zoals verandering van vraag als gevolg van een stijging
van de kostprijs en toeleveranciers die gebruikmaken van grondstoffen uit het Verenigd
Koninkrijk
• De gepresenteerde resultaten kunnen dan ook niet gebruikt worden voor het bepalen van de
effecten op werkelijke individuele bedrijven → dit vereist een losse en gedetailleerdere analyse
• Berenschot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze berekeningen
voor het nemen van bedrijfsbeslissingen
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