ACTUEEL

SCENARIO’S VOOR NA DE BREXIT

‘Fytozaken gaan
een issue worden’
De Britse regering heeft eind
maart de vertrekprocedure
uit de Europese Unie in gang
gezet. Banken, brancheorganisaties en overheidsorganisaties brengen intussen mogelijke toekomstscenario’s in kaart.
Zorgen bestaan er vooral over
toenemende administratieve
kosten van grenscontroles en
strengere fytosanitaire eisen.
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D

e Britse premier Theresa May heeft de
Britse uittreding uit de Europese Unie
officieel in gang gezet. Deze uittredingsprocedure duurt maximaal twee jaar, tenzij alle
EU-lidstaten instemmen met een verlenging. De
komende twee jaar blijft het Verenigd Koninkrijk dus lid van de EU en blijven alle EU-verdragen geldig.
Over de afspraken die daarna gelden, is nog niets
besloten. De mogelijke consequenties houden de
gemoederen van de Nederlandse tuinbouwsector flink bezig. Ook de Britten hebben zorgen, zo
merkte Anthos-voorzitter Henk Westerhof onlangs
tijdens een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk.
Westerhof maakte deel uit van een delegatie
namens de Nederlandse land- en tuinbouw.
Andere meegereisde partijen waren Plantum, het
GroentenFruit Huis en de aardappelbrancheorganisatie NAO. Deze delegatie heeft onder meer
gesproken met vertegenwoordigers van het Britse
ministerie van Landbouw, Engelse brancheorganisaties en de grootste boerenorganisatie van het
land, de NFU. Het doel van deze gesprekken was
het leggen van contacten en het uitwisselen van
gedachten over de Brexit en de mogelijke handelsverdragen die daarop volgen.

Koersdaling Pond beïnvloedt afzet

Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke afzetmarkt voor bloemen, bollen en vaste planten. Het
is na Duitsland de tweede markt voor snijbloemen en de derde markt voor bloembollen. Van alle
bloemen die het land importeert, komt 62 procent uit Nederland. Bij bloembollen is dat aantal
nog hoger: 87 procent komt uit Nederland. Het VK is voor deze producten afhankelijk van import
want de eigen productie is weinig omvangrijk.
Voor boomkwekerijproducten ligt de situatie genuanceerder. Het VK beschikt over een behoorlijke eigen productie en Nederland is slechts een van de landen die producten levert. Het VK is voor
de Nederlandse boomkwekerijsector daarentegen wel een grote markt.
Op dit moment drukt de naderende Brexit nog geen groot stempel op de sierteeltafzet. De export
naar Groot-Brittannië is wel sinds juni vorig jaar afgenomen. Deze ontwikkeling is een gevolg van
de koersdaling van het Britse pond. Nederlandse bloemen zijn daardoor duurder geworden, met
als gevolg dat de Britten minder of goedkopere exemplaren kopen. In welke mate dit effect bij de
bollen optreedt, is niet exact bekend omdat deze gegevens niet centraal worden bijgehouden.
Henk Westerhof van Anthos constateert dat koersdaling van het pond bij lange na niet het desastreuze effect heeft dat bijvoorbeeld de koersdaling van de roebel had op de export naar Rusland.
Overigens is de koers van het pond ten opzichte van de euro weer geklommen na het aankondigen van de verkiezingen door premier May. ABN Amro verwacht dat de koers van het Britse Pond
dit jaar stabiliseert. Pas in 2018, als de gevolgen duidelijker worden, zal de koers weer dalen, voorspelt de bank.

10 • BLOEMBOLLENVISIE • 27 april 2017

Westerhof verwacht dat fytosanitaire zaken zeker
een belangrijke rol gaan spelen. “Dat krijgt voor
Engeland in de onderhandelingen een hoge prioriteit, zo is ons door het Engelse ministerie gemeld.
Ze willen koste wat het kost voorkomen dat ziekten en plagen het land inkomen. Dat merken we
nu soms al, met name in de boomkwekerijsector
waarbij Nederlandse leveranciers voor bepaalde
producten met verscherpte regels te maken hebben.”

ONGEBONDEN BRITTEN
Na de Brexit zijn de Britten in principe niet meer
gebonden aan het vrije verkeer van goederen,
diensten en personen, zoals dat binnen de Europese Unie van kracht is. “Ze hebben straks het
recht om alles te controleren”, zegt Westerhof.
“Het Britse ministerie van Landbouw verwacht
niet terug te gaan naar reguliere importinspecties.
Echter, bij high-risk besmettingen zoals Xyllela, is
de kans groot dat het Nederlandse bedrijfsleven
met extra controles te maken gaat krijgen. Daar
hebben ze heel duidelijk een waarschuwing voor
afgegeven, zeker naar de Nederlandse boomkwekerij.” “Maar we moeten ook in de bollen goed
opletten met het beheersen van ziekten en plagen. Het zou protectionistisch kunnen worden.
Fytosanitaire zaken gaan zeker een issue worden.
Ze kunnen maatregelen nemen.”
Westerhof rekent erop dat er flink moet worden
onderhandeld over nieuwe handelsverdragen
tussen de Europese Unie en het VK. De brancheorganisaties willen de belangen te vuur en te
zwaard verdedigen. “Tuinbouw is voor veel andere landen misschien minder belangrijk dan voor
Nederland, maar de belangen van de Nederlandse tuinbouw zijn gigantisch groot. We moeten er
dus voor waken dat wij bij de onderhandelingen
het ondergeschoven kindje worden en uitgeruild
worden tegen de belangen van grote Europese
industriën. Ik hoop dat het een goed geregisseerd
proces wordt en dat er stevige handelsverdragen
gaan komen die ook voldoende ruimte bieden
aan het bedrijfsleven in de tuinbouw.”

CONSUMENTEN
Een ander belangrijk punt is het gevolg van de
Brexit voor de consument en de Britse economie.
“Als producten als de onze duurder worden, blij-

Royal FloraHolland besteedde in een presentatie tijdens de Algemene Ledenvergadering vorig jaar veel aandacht aan de Brexit
ven Britten het dan kopen?”, vraagt Westerhof zich
af. “Niemand kan er iets van zeggen. De Engelsen
zijn gelukkig ‘tuinminded’, dus we hebben een
streepje voor met onze producten.”
Ook Royal FloraHolland volgt de ontwikkelingen
nauwlettend, laat CEO Lucas Vos weten. “Wij zijn,
als onderdeel van Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland, actief bezig in Brussel om te
zorgen dat we onze wensen kenbaar kan maken.”
Met het oog op concurrentie uit andere landen,
zal de uitkomst van de Brexit heel belangrijk zijn
voor Royal FloraHolland. Naast Nederland zijn
ook Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse bloemenproducenten actief op de Britse markt. Nederland heeft ten opzichte van deze producenten
het voordeel van de handel zonder belemmeringen in Europa. Het is denkbaar dat in de toekomst
voor alle landen dezelfde importtarieven gelden.
Vos schetst een doemscenario dat nog verder
reikt dan de Britten en hun Brexit. “Als de Verenigde Staten de importheffing doorzet, dan bestaat
de kans dat Zuid-Amerikaanse producenten die
nu naar de VS gaan, hun producten naar andere
markten sturen, bijvoorbeeld het VK. Dan zal de
concurrentie op de Britse markt toenemen.”
“Als het gaat naar het meest extreme scenario dan
zal dat een flinke impact op de sector hebben”,
zegt Vos. “Daarom moeten we andere markten

ontwikkelen als extra voorbereiding op de Brexit.
Dat doen we nu al. Oost-Europa trekt aan, we zijn
actief in China en we onderzoeken de kansen op
Zuid-Korea.”
Veel zal afhangen van de afspraken die worden
gemaakt voor de periode na de Brexit. De economen van Rabobank Nederland hebben onderzocht hoe de toekomstige handelsrelatie tussen
het VK en de EU eruit kan zien. Er zijn volgens
Rabobank grofweg vier modellen denkbaar: lidmaatschap van de Europese Economische Ruimte
(zoals niet EU-leden Noorwegen, IJsland en Lichtenstein nu ook hebben); volledig onderdeel blijven van de Douane Unie; een nieuw handelsverdrag tussen het VK en de EU; en een ‘harde’ Brexit.

‘HARDE BREXIT’
Van deze vier modellen vindt de bank een nieuw
handelsverdrag of een ‘harde’ Brexit de meest
een realistische uitkomst, afgaande op uitspraken van May. Het Britse volk wil onder meer controle terugkrijgen over EU-migratie, niet meer bijdragen aan de EU-begroting en loskomen van de
regelgeving vanuit Brussel. De eerste twee opties
vallen daardoor af.
Als een bilateraal handelsverdrag wordt gesmeed
tussen het VK en de EU betekent dit waarschijnlijk dat de Britten tarieven heffen bij producten

die vanuit de EU naar het VK worden geëxporteerd. Bij de grens kunnen controles en inspecties worden ingevoerd voor EU-producten en vrij
verkeer van personen is waarschijnlijk ook niet
langer mogelijk.
Een harde Brexit gaat nog een stap verder. Dit
betekent dat de relatie tussen het VK en de EU
waarschijnlijk de vorm krijgt zoals benoemd is
in de standaardverdragen van de Wereldhandelsorganisatie WTO. Daarbij zijn importtarieven en
grenscontroles mogelijk en is vrij verkeer van personen en diensten niet mogelijk.
Tim Heddema, sinds vorige maand landbouwraad in Londen, wil nog niet op de mogelijke
scenario’s vooruitlopen. “Anders dan wat hoofdlijnen weten we nog niets van het toekomstige
verloop. Daarbij is het ook de vraag of er bijvoorbeeld parallelle onderhandelingen komen. Dus
aan de ene kant de gesprekken over de Brexit, aan
de andere kant tijdens de onderhandelingen wel
praten over wat er na de Brexit moet komen, bijvoorbeeld een vrijhandelsakkoord tussen het VK
en de EU. Het grote voordeel van vroege afspraken is dat we na de uittreding geen onzekere
periode gaan krijgen, bijvoorbeeld met onduidelijkheden over fytosanitaire regels waardoor we
onder meer lange wachttijden aan de grens gaan
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krijgen. Dat zou niet
goed zijn.”
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