Bijlage 2:Overzicht van Kamerbrieven, antwoorden op Kamervragen, rondetafelgesprekken en
technische briefings die ingaan op contingency planning en preparedness Brexit.
-

4 mei 2017: kabinetsreactie op verzoek van commissie Europese Zaken inzake verslag van
rapporteurs over uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (23987-179).

-

22 november 2017: vestiging van het Europees Medicijnagentschap (EMA) in Nederland
(29477-455).

-

12 januari 2018: kabinetsreactie verslag van de rapporteurs over de uittreding van het
Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (23987-208).

-

6 februari 2018: antwoorden op vragen van de leden Amhaouch, Geurts en Omtzigt (allen
CDA) over de economische consequenties van de Brexit voor Nederland (Kamervragen
(Aanhangsel 2017-2018, 1068).

-

19 februari 2018: antwoorden op vragen van de leden Amhaouch, Geurts en Omtzigt
(allen CDA) over de economische consequenties van de Brexit voor Nederland
(Kamervragen (Aanhangsel 2017-2018, 1206).

-

20 februari 2018: reactie op het rapport van KPMG over de “Impact van non-tarifaire
handelsbelemmeringen als gevolg van Brexit” en reactie op het verzoek van het lid
Paternotte over de Nederlandse economie na Brexit (23987-217).

-

15 maart 2018: antwoorden op een lijst van vragen over de kabinetsreactie op het verslag
van de rapporteurs over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
(23987-225).

-

20 maart 2018: antwoorden op een lijst van vragen over de reactie op het verzoek van de
commissie Europese Zaken over het rapport van KPMG over de “Impact van non-tarifaire
handelsbelemmeringen als gevolg van Brexit” en reactie op het verzoek van het lid
Paternotte over de Nederlandse economie na Brexit (23987-224).

-

22 maart 2018: de gevolgen van Brexit op het terrein van Defensie (23987-227).

-

27 maart 2018: de gevolgen van Brexit voor de land- en tuinbouw, en visserij, de inzet
voor de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk en de inzet van maatregelen ter
voorbereiding op Brexit (23987-228).

-

28 maart 2018: antwoorden op een lijst van vragen over de uittreding van het Verenigd
Koninkrijk uit de Europese Unie en de gevolgen hiervan voor het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (23987-229).

-

4 april 2018: antwoorden op vragen van de leden Becker en Veldman (beiden VVD) over
het voorbereiden van de Rotterdamse haven op Brexit (Kamervragen (Aanhangsel 20172018, 1643).

-

5 april 2018: een overzicht ontvangen van de verschillende activiteiten die het kabinet
onderneemt om het bedrijfsleven voor te bereiden en te ondersteunen bij de naderende
Brexit (23987-231).

-

11 april 2018: over risico’s voor de overheidsfinanciën van Brexit (23987-241).

-

9 mei 2018: over de Brexit in relatie tot de Nederlandse maritieme sector (31409-186).

-

25 mei 2018: de gevolgen van Brexit op het terrein van Infrastructuur en Waterstaat
(23987-249).

-

13 juni 2018: EU-verdragen op terrein van LNV die geraakt worden door de Brexit (23987251).

-

15 juni 2018: actuele cijfers met betrekking tot de handel met het Verenigd Koninkrijk
ontvangen (23987-252).

-

21 augustus 2018: antwoorden op vragen van de leden Omtzigt (CDA), Anne Mulder
(VVD) en Asscher (PvdA) over de gevolgen van het no deal-scenario voor Nederlandse en
EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk (Kamervragen (Aanhangsel 2017-2018, 2946).

-

7 september 2018: stand van zaken van contingency planning en preparedness Brexit
(23987-261).

-

10 september 2018: de voortgang in communicatie richting bedrijfsleven over Brexit
(23987-263).

-

17 september 2018: de uitvoering van de motie van de leden Amhaouch en Veldman over
de export van versproducten na Brexit (23987-266).

-

5 oktober 2018: antwoorden op vragen van de leden Paternotte en Jetten (D66) over
gevolgen voor van de Brexit voor de Nederlandse luchtvaart (Kamervragen (Aanhangsel)
2018-2019, 166).

-

10 oktober 2018: antwoorden op vragen van de leden Omtzigt (CDA), Asscher (PvdA),
Geurts en Slootweg (beiden CDA) over de voorbereidingen op een harde Brexit
(Kamervragen (Aanhangsel) 2018-2019, 246).

-

10 oktober 2018: vertrouwelijk technische briefing over contingency planning en
preparedness Brexit.

-

11 oktober 2018: vertrouwelijke inzage sheets technische briefing 10 oktober (23987270).

-

12 oktober 2018: over de stand van zaken Brexit op het terrein van LNV (23987-272).

-

26 november 2018: rapport van Ernst & Young over de voorbereidingen van de Douane op
een no deal Brexit (31934-17).

-

29 november 2018: technische briefing over de Verzamelwet Brexit.

-

5 december 2018: vertegenwoordigers van de Douane en de NVWA hebben op uitnodiging
deelgenomen aan een rondetafelgesprek over de Verzamelwet Brexit betreffende het
thema “impact Verzamelwet Brexit op overheden en organisaties".

-

7 december 2018: Appreciatie van het op 13 november 2018 verschenen EU Contingency
Action Plan van de Europese Commissie (23987-291).

-

10 december 2018: een rapport van de Algemene Rekenkamer over de voorbereidingen
van de Douane op een Brexit (31934-18).

-

10 december 2018: over de risico’s van de overheidsfinanciën van de Brexit (23987-296).

-

20 december 2018: de gevolgen van een no deal Brexit voor de zorgsector, in het
bijzonder voor geneesmiddelen, medische technologie en medisch onderzoek (23987-297).

