WAT NA BREXIT?
Op 24 juni besliste het Verenigd Koninkrijk via een volksraadpleging om uit de Europese Unie te
stappen. De vraag die iedereen bezighoudt is, ‘Wat nu?’ en wat zijn de gevolgen voor onze sierteelt
en boomkwekerij?

Op het moment van de het Brexitreferendum zat de Europese
koepel van beroepsorganisaties (COPA) op congres in PortuJDO%LQQHQGLHNRHSHOZDVHUQRJJHHQRIʖFLHHOVWDQGSXQW
Wel werd gesteld dat COPA zeker zal betrokken worden en
zal streven naar snel resultaat, liefst na één tot maximum
anderhalf jaar. Dit betekent dat, net zoals Europa vandaag
onderhandelt met Amerika over de zogenaamde TTIP-handelsakkoorden, er ook met het VK nieuwe afspraken gemaakt
moeten worden over tarieven en fytosanitaire afspraken bij inen export van land- en tuinbouwproducten.
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Sierteeltexport
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Op politiek vlak is de malaise groot. Partijstandpunten waren
vaak pro ‘remain’, maar werd de campagne ook zo of voldoende aangevoeld bij de achterban? Misschien worden nu pas
de verantwoordelijkheden opgenomen; veel politici nemen
dan ook ontslag. Hoe het ook zij, het Verenigd Koninkrijk, een
markt van 64 miljoen inwoners, moet nu opnieuw rond de tafel
gaan zitten met de EU die een markt van ruim 660 miljoen
consumenten vertegenwoordigt.
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Koen Tierens, secretaris AVBS

De
D Brexit biedt geen goede vooruitzichten, want na afzetproblemen in landen zoals Oekraïne en Rusland en ook
Zuid-Europa, komt een groeimarkt voor onze boomkwekerij
en sierplanten, die deze afzetproblemen deels opving, op zijn
beurt onder druk te staan. Afwachten wat dat echt zal gaan
betekenen. Intussen trachten we samen met COPA aan te
sturen op de juiste beslissingen om vraag en aanbod opnieuw
een aangepast evenwichtskader aan te meten. Q

V Figuur: Groot-Brittannië was in 2015 met 11% onze derde exportbestemming.
Via de overzichtswebsite http://www.vlam.be/nl/feitenencijfers/bloemen-en-planten vind je meer details per productgroep.
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