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MS Amlin en Brexit – Kansen creëren vanuit onzekerheid  
 
  
 

Wat is er gebeurd? 
 
Gezien het resultaat van de stemming over de voorgestelde Brexit-deal door het Britse parlement, 
wilden we u verzekeren dat, hoewel het resultaat van de stemming onzekerheid creëert voor het 
Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en zijn wereldwijde handelspartners, dit geen invloed heeft op 
onze Brexit-plannen. 
 
Zoals onze eerdere mededelingen over dit onderwerp, zijn al onze plannen ontwikkeld op basis van 
het worstcasescenario, dit wil zeggen een "harde Brexit". Daarom blijven de door ons vastgestelde 
operationele plannen en processen geldig en ongewijzigd door deze uitkomst. 
 
Dit omvat de herplaatsing van MS Amlin Insurance SE, van Londen naar Brussel per 1 januari 2019. 
 

Wat betekent dit voor u? 
 
In december 2018 hebben we onze Brexit gids uitgebracht. Deze gids, samen met onze uitgebreide 
Frequently Asked Questions (FAQ), voorzien u van adequate en duidelijke richtlijnen over hoe u 
met ons kunt blijven samenwerken vóór de geplande vertrekdatum uit de Europese Unie van  
29 maart 2019. 
 
Nu een “harde Brexit” waarschijnlijker lijkt, moet u zich ervan bewust zijn dat, afhankelijk van de 
locatie van uw klanten en hun risico's, u mogelijk extra licenties en goedkeuringen nodig heeft. Zorg 
ervoor dat u vóór 29 maart 2019 de mogelijke implicaties voor uw bedrijf onderzoekt. 
 

Volgende stappen 
 
Heeft u vragen over de Brexit? Neemt u dan contact op met uw gebruikelijke contactpersoon bij  
MS Amlin. U kunt uw vragen ook e-mailen naar Brexit.project@msamlin.com. 
 
Wij zullen u telkens wanneer dat nodig is, informeren over onze plannen en voortgang. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
MS Amlin  

https://www.msamlin.com/content/dam/ms-amlin/consumer/About-us/Brexitdocs/157813_MS_Amlin_and_Brexit%20A5%20v5.pdf
https://www.msamlin.com/content/dam/ms-amlin/consumer/About-us/Brexitdocs/153915%20-%20Brexit%20FAQ%20doc_V4.pdf
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