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Disclaimer

The material in this presentation has been prepared by WSP UK Ltd. (WSP) and provides general market background information
as at the date of this presentation. This information is given in summary form and does not purport to be complete. Information in
this presentation, including market forecast information, should not be considered as advice or a recommendation to investors or
operators.

Before acting on any information you should consider the appropriateness of the information having regard to these matters, any
relevant offer document and in particular, you should seek independent advice. This presentation may contain forward looking
statements including statements regarding WSP’s view on the market, current expectations with respect to market developments
and market conditions.

This presentation and underlying analysis are based upon the application of scientific principles and professional judgment to
certain facts with resultant subjective interpretations. Professional judgments expressed herein are based on the currently available
facts within the limits of the existing data and market insights. The presentation cannot, and makes no attempt to, anticipate all
changes to those conditions and circumstances, which occur after its date of issue of the documentation provided.

Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward looking statements. WSP does not undertake any obligation to
release the result of any revisions to these forward looking statements to reflect events or circumstances after the date hereof to
reflect the occurrence of unanticipated events. While due care has been used in the preparation of forecast information, actual
results may vary in a materially positive or negative manner. Forecasts and hypothetical examples are subject to uncertainty and
contingencies outside of WSP’s control.
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WSP Global

 

QUICK FACTS:

130+

YEARS OF EXPERIENCE

250+

OFFICE LOCATIONS WORLDWIDE

300+

LOGISTICS EXPERTS
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More than 50,000 Experts Globally



18 Customs arrangement as part of the framework for the future relationship

19 Future interaction with the law and agencies of the EU General and final provision

20 Interpretation

21 Index of defined expressions

22 Regulations

23 Consequential and transitional provision

24 Extent

25 Commencement and short title

 

 

Juridisch Raamwerk
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European Union (Withdrawal) Act 2018

Repeal of the ECA

1 Repeal of the European Communities Act 1972

Retention of existing EU law

2 Saving for EU-derived domestic legislation

3 Incorporation of direct EU legislation

4 Saving for rights etc. under section 2(1) of the ECA

5 Exceptions to savings and incorporation

6 Interpretation of retained EU law

7 Status of retained EU law Main powers in connection with withdrawal

8 Dealing with deficiencies arising from withdrawal

9 Implementing the withdrawal agreement Devolution

10 Continuation of North-South co-operation and the prevention of new border

arrangements

11 Powers involving devolved authorities corresponding to sections 8 and 9

12 Retaining EU restrictions in devolution legislation etc.

Parliamentary approval of outcome of EU negotiations

13 Parliamentary approval of the outcome of negotiations with the EU

Financial and other matters

14 Financial provision

15 Publication and rules of evidence

16 Maintenance of environmental principles etc.

17 Family unity for those seeking asylum or other protection in Europe

 



Brexit

● Relevante punten uit de overeenkomst:
● UK zal €40-45 miljard betalen
● Mogelijkheden voor expats in beide landen om

verblijfsvergunning aan te vragen
● Transitieperiode tot eind 2020
● Noord Ierland: intentie om harde grens te

vermijden
● UK-EU Customs Union als onderliggende garantie

voor Ierland
● Gezamelijk committee om te besluiten wanneer

grens overeenkomst in Ierland effectief kan worden
● Juridische dekking aan beide zijden
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EU_UK Overeenkomst

 



 

 

Proces
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Waar zijn we nu?

13 November 2018 14 November 2018

Principe overeenkomst
aangekondigd

UK Cabinet
Vergadering,
overeenkomst
aangekondigd

Eind November 2018

EU en UK hoopten voor
eind November
overeenkomst te hebben.
Mogelijke uitloop tot
eind 2018

   

21 januari 2019

No deal aangekondigd
voor deze datum? Dan 2
weken voor beslissing
over hoe nu verder.

No deal niet
aangekondigd voor deze
datum? Dan 5 dagen
voor beslissing over hoe
nu verder.

Parlementaire stemming:
- Hard Brexit
- Nieuw Referendum
- Verlenging art. 50

procedure
- Nog een keer

proberen om tot een
overeenkomst te
komen.

29 maart 2019

Afkeuring:
waarschijnlijk nieuwe
verkiezingen
 
Goedkeuring: regering
gaat over tot uitvoering

In UK moet parlement
goedkeuren, in EU alle
lidstaten

2018

2019

Transitie periode 31 December 2020 2020

Heronderhandeling



 

Proces
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Waar zijn we nu?

Meaningful vote in de
House of Commons over
aangepaste deal

29 maart 2019 201912 maart 2019 13 maart 2019 14 maart 2019

Als de aangepaste deal
wordt afgewezen dan
vindt er op deze datum
een stemming plaats
over een no-deal Brexit

Als no-deal wordt
afgewezen dan vindt er
een stemming plaats
over de verlenging van
de artikel 50 procedure
met maximaal 3
maanden

Bij goedkeuring van de
deal is er een tweede
referendum mogelijk
door steun van Labour 23 May 2019

Europese Verkiezingen

27 februari 2019

Stemming over Yvette
Cooper en Oliver Letwin
motie: blokkeren van no-
deal door parlement

21/22 maart 2019

EU Leiders summit



Brexit

● Brexit is niet onze schuld.

● Belang erbij om Brexit zo moeilijk mogelijk te maken.
 

● Onderhandelingen door een vooruitgeschoven post,
beperkt democratisch mandaat.

● Media in meerderheid tegen UK.

● Meer EU is de oplossing.
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Is het echt zo erg als het lijkt? De conflicterende belangen zijn gigantisch.

● Brexit is ons recht.

● Brexit moet zo snel en efficient mogelijk

● Onderhandelingen door gekozen
vertegenwoordigers, continue blootgesteld aan
kiezers retoriek.

● Media verdeeld.

● Minder EU is de oplossing.

● Angelsaksisch vs Rijnlands model.

● EU tot elkaar veroordeeld, met een smeulende
implosie vanuit populistische hoek.

● Enorm complex.

● Symptoom bestrijding.

● Korte termijn politiek.

● Alleen maar verliezers.

 

 



Uitgangspunten
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Macro-Economisch in UK

● Een ‘normal’ non-Brexit scenario => Britse Economy in 2030 +30%

● Analyses gaan uit van -10% BNP (LSE, Treasury) tot +4% BNP
(economists for Brexit). Grootste krimp in scenarios met zeer beperkte
toegang tot ‘single market’. Dit is in vergelijking met ‘status quo’ (Geen
Brexit)

● Alle studies zijn het over eens dat er op korte termijn een negatieve
shock zal zijn. Hoe lang die shock duurt verschilt per studie

 

Bron:
LSE

UK BNP Groei - Brexit Projecties (resultaten relatief tot 2,1% groei per jaar tot
2030)



Uitgangspunten
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Macro-Economisch in EU

● Uitgaande van een ‘normal’ non-Brexit scenario => EU Economie in
2030 +30%

● Analyses gaan uit van -3.4% BNP voor Ierland en -1% voor Belgie en
Nederland en -0,5% voor Duitsland. Dit is in vergelijking met ‘status
quo’ (Geen Brexit)

● De EU verliest potentieel een handelspartner die 13% van de
goederen en services afneemt.

● Geldstromen tussen EU en UK zijn even groot als 52% van het total
BNP in de EU

 

Bron:
IMF

EU BNP Effecten (harde Brexit in vergelijking met geen
Brexit)



Opties
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Scenarios gericht op handel

Optie 1:
Huidige Overeenkomst

Implementatie tot 31 december
2020 – geen wijzigingen ten
opzichte van huidige status
Transitie periode om een
ordentelijke exit te bewerkstelligen.
Goede samenwerking met UK.
Bestaande contracten etc. gedekt
onder de ‘oude’ wetgeving
Gedurende de transitie periode,
neemt de UK tijdelijke EU
wetgeving aan, houdt toegang tot
de single market en blijft in de
customs union.
Diverse nieuwe overeenkomsten
zorgen voor een nauwe
samenwerking.
Verlenging mogelijk (ook door
backstop)

Optie 2:
Huidige Overeenkomst + Nieuwe

Backstop

•Geen wijzigingen voor
implementatie periode
•Zelfde positie voor contracten etc.
•Oplossing voor Ierse grens =>
fysieke grens uitgesloten door Mrs.
May

Optie 3:
Harde Brexit

Geen implementatie periode na 29
maart 2019

Prioritering van goederen stromen
Geen precedent, dit is nog nooit

voorgekomen
Desastreuze gevolgen tenzij

partijen snel tussenoplossingen
vinden

Optie 4:
Verlenging

Verlenging en dan een van de
andere drie opties.



Scenario’s
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Scenarios gericht op handel

Scenario 1:
EU-UK Transitie Overeenkomst

•2019 onzekerheid.
•In 2019 transitie deal tot 2020 –  in EEA.

•Nieuwe EU trade deal.
•Single market toegang.
•EU handelsverdrag blijft effectief.
•Tot 2019 investeringen en handelsinitiatieven op laag niveau.
•Na 2019, terug naar ‘normaal’.
•Tot eind 2019 achterblijvende groei met middel tot langere termijn in lijn met
historische gemiddelden.

Scenario 2:
Harde Exit: WTO

•Geen deal – harde exit
•WTO standaarden van toepassing na maart 2019.
•Na 2019, handels en sector overeenkomsten per stuk te onderhandelen gedurende
komende 10 jaar.
•Na 2019 WTO standaarden.
•Met non-EU trading partners nieuwe deals tot 2022
•Nieuwe trade deal met EU.
•In 2019 een economische shock en her-balancering van de economie.
•Onzekerheid op de middel lange termijn.



Scenario’s
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Scenarios gericht op handel

Scenario 1:
EU-UK Transitie Overeenkomst•UK: 0 tot -0,2% verschil tov non-Brexit

 
•EU: 0% verschil tov non-Brexit

•1.25 EUR/GBP en inflatie in UK tot BOE target 2%.
 
•Na 2023 1.30EUR/GBP en inflatie op 1,8%
•Vergelijkbaar met huidige situatie tot 2020. Na 2020 onzeker

Scenario 2:
Harde Exit: WTO•UK: -4% verschil tov non-Brexit

 
•EU: -1% verschil tov non-Brexit
•1.05-1,15 EUR/GBP en inflatie in UK tot BOE target 2%.
 
•Na 2023 1.30-1,35EUR/GBP en inflatie op 2,0%
•Volledige douane organisatie



Scenario’s
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Scenarios gericht op handel

Scenario 1:
EU-UK Transitie Overeenkomst•Geen significante wijzigingen

•Indien voldoende zekerheid wordt geboden, mogelijk een korte termijn investeringspiek in UK
•Financiële Sector gaat door met herorganiseren

•Geen significante wijzigingen
•Kleine wijzigingen in supply chains als gevolg van investeringen aan beide zijden
•Verwachting is dat meer risico mijdend geïnvesteerd zal worden
•Business as usual
•Meer nationale aanpak in UK
•EU havens kunnen niet achterover zitten



Scenario’s

17

Scenarios gericht op handel

Scenario 2:
Harde Exit: WTO

•Voedsel im-export op de schop    Quality check faciliteiten aan te passen    Geïntegreerde supply chains opnieuw te ontwikkelen    
•Onvoldoende vrachtwagen chauffeurs        Ro-ro naar Lo-lo            Ierland doorvoer door UK neemt af, met toename op ferries
•Meer deep sea naar UK – meer transhipment in Rotterdam en Antwerpen – meer feeders naar kleinere ports in UK
•Just in time delivery onder druk            Druk op Calais en Dover, Beweging weg van knel punten
•1,2 miljoen minder containers in UK (TEU in 2030)
•4-6 miljoen minder container in EU (TEU in 2030)
•Significant afname in traditionele UK-EU ro-ro
•Reductie van Ierland volumes. Op dit moment gaat 25% van Ierland handel naar de EU
•Extra parkeer faciliteiten nodig        Meer ruimte benodigd voor parkeren
•Meer opslag ruimte om benodigde volumes op te slaan    Significante investeringen in douane benodigd
•Verkeersregelingen nodig          Maatwerk per haven
•Goede voorbereiding en samenwerking nodig    Automatisering benodigd        Verandering van gemiddelde grote van schepen



Markt Forecast

● UK Havens
● Vertraging in RoRo (voertuigen) in alle scenarios
● EU Community Licence benodigd bij harde brexit

● Lagere groei voor containers
● RoRo (trucks en trailers) vertraagd significant
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Uitkomsten per scenario voor UK Havens

Totale Container Volumes in UK Havens (‘000 TEU)

Totale RoRo (Lading op trucks en trailers) UK Havens (‘000 tons)Roro Volume Demand (Voertuigen) in UK Havens (‘000 tons)



Samenvatting

● Nog veel onzekerheid omtrent de daadwerkelijk Brexit

 

● Korte termijn effecten voelbaar

 

● Significant lagere volumes op langere termijn

 

● Effecten verschillend per haven en per supply chain

 

● Goed voorbereiding is nodig, specifiek per haven en specifiek per
supplychain

 

● Groeimogelijkheden zijn er zeker, maar niet voor iedereen.
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THANK YOU!

Roy van Eijsden
Service Line Director Advisory
 
E: roy.vaneijsden@wsp.com
T+ 44 (0)20 7314 5109
M+ 44 (0)7980 687 346
 
WSP House, 70 Chancery Lane, London WC2A 1AF
 
wsp.com
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Agricultural Product (‘000 tons) UK Havens

Constructie sector (‘000 tons) UK HavensKunstmest (‘000 tons) UK Havens

Markt Forecast

● UK Havens
● Kunstmest hard geraakt
● Mogelijkheden voor groei in WTO scenario voor landbouw.
● Constructie Sector volumes groeien uit elkaar, met minder groei in

de WTO scenarios
● Beschikbaarheid van medewerkers risico voor landbouw sector

Uitkomsten per scenario voor UK Havens
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Cement (‘000 tons) UK Havens

Gips (‘000 tons) UK HavensAggregates (‘000 tons) UK Havens

Markt Forecast

● UK Havens
● Cement en aggregates vergelijkbaar
● Gips sterke vertraging in WTO scenario

Uitkomsten per scenario voor UK Havens
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IJzer en Staal Produkten (‘000 tons)

Non-ferrous (‘000 tons) UK PortsScrap Metal (‘000 tons) UK Havens

Markt Forecast

● UK Havens
● Scrap Metal dynamiek naar meer lokaal
● Verschil alleen significant in WTO scenario op langere termijn voor

staal
● Non-ferrous, gerelateerd aan groei
 

Uitkomsten per scenario voor UK Havens
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Iron Ore (‘000 tons) UK Havens

Biomassa (‘000 tons) UK HavensKolen (Coke en Steam ‘000 tons) UK Havens

Markt Forecast

● UK Havens
● Grote verschillen tussen scnearios voor kolen
● Iron ore, significante verschillen
● Biomassa, significante verschillen

Uitkomsten per scenario voor UK Havens
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Cruise (‘000 tons) UK Havens

Liquid Bulk (‘000 tons) UK HavensForest Products (‘000 tons) UK Havens

Markt Forecast

● UK Havens
● Cruise groei segment in alle scenarios
● Forest Products groei voorzien
● Afname in liquid bulk

Uitkomsten per scenario voor UK Havens


