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Brexit, plastic en plantenpaspoort

Pieter Van Oost, Secretaris AVBS

Plastic in het
verdomhoekje

Plantenpaspoort:
dezelfde punten hangende

AV

Impact Brexit dubbel
zo groot als gedacht

BS

Tijdens IPM Essen overlegde AVBS met Europese zusterorganisaties over de hete hangijzers voor
de sector.

Sinds begin dit jaar is er de verplichting voor het betalen van een milieubijdrage voor plastic verpakkingsmateriaal dat in Duitsland wordt
ingevoerd. De discussie in Nederland
over het gebruik van plastic trays en
verpakkingsmaterialen in Royal Flora
Holland zette zelfs het Nederlandse
parlement aan om hierover te spreken. Ook in het Verenigd Koninkrijk
zal men 2 à 3 pence aanrekenen voor
het gebruik van plastic verpakkingen.
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Op het moment van de vergadering
ging het nog over plan B van het
Britse parlement. Maar siertelers
denken praktisch, en dit brengt ook
de eerste problemen naar boven. Zo
is het nog niet duidelijk hoe er (bij de
douane en fytosanitaire dienst) zal
worden omgegaan met ingevoerde
snijbloemen van buiten Europa. Maar
ook het kwekersrecht of patentrechten staan ter discussie. Blijven deze
geldig in het Verenigd Koninkrijk of
niet en blijven Britse kwekersrechten
geldig in de EU? Duidelijk was wel dat
geen enkel land op vandaag volledig
voorbereid is op een Brexit, ook al zijn
de belangen enorm verschillend per
land.
Dat de rechtstreekse Belgische export
meer dan 50 miljoen euro per jaar is,
wisten we al. Dat dit bedrag mogelijks
verdubbeld wordt door Belgische
planten die via de buurlanden naar
het Verenigd Koninkrijk gaan, maakt
dit voor ons een zeer bijzonder belangrijk dossier. AVBS volgt de laatste
ontwikkelingen op de voet. Naast de
Vlaamse en federale administraties,
waarmee we in contact zijn, kan men
de recente evoluties volgen via https://ec.europa.eu/info/brexit_nl. n
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COPA is ervan overtuigd dat er alle
voordeel bij hebben om geen verschillende wetgeving te hebben binnen de
Europese Unie. Na de jarenlange
discussies over gewasbeschermingsmiddelen komen er nu jaren over het
beperken van afval, ook in de sierteeltketen. Eenmalig gebruikte plastic
verpakkingen moeten we natuurlijk
zoveel mogelijk vermijden. Een uitbreiding van de bestaande Europese
richtlijnen over het gebruik van plastic is zeker niet uitgesloten. In Vlaanderen zijn we tevreden dat het PCS
een projectaanvraag lopende heeft
om het telen zonder plastic mogelijk
te maken. Hopelijk wil de overheid
deze innovatieve technieken ondersteunen via praktijkonderzoek.n
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De voorbije maand gaf AVBS zeer succesvolle bijeenkomsten over de nieuwe Europese plantengezondheidswetgeving. Zoals je ook in deze editie van
ons vakblad kan lezen, is er al heel
veel duidelijk. Toch blijven nog enkele
onduidelijkheden over. Tijdens de
COPA-bijeenkomst is gebleken dat
het FAVV ons in Vlaanderen goed
informeert.
Ook hebben we vastgesteld dat in
Nederland en Duitsland dezelfde
discussiepunten nog hangende zijn.
Toch was het ook voor meerdere
lidstaten een opluchting dat de Europese wetgeving op eenzelfde manier
geïnterpreteerd wordt. AVBS zal dit
blijven opvolgen, ook de interpretatie
in onze buurlanden. Het is nu onze
plicht om in overleg met de hele
sierteeltketen de praktische toepasbaarheid na te gaan binnen het kader
dat Europa ons aanbiedt. n

Sierteelt&Groenvoorziening 2 • 28 februari 2019 x

21

