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Impact Brexit op biohandel met het
Verenigd Koninkrijk zal groot zijn

Gevolgen

Brexit
meerdere
scenario’s

Als het na een kort of langer uitstel tot een Brexit
komt, gaat ook de handel in biologische producten
daarvan gevolgen ondervinden. Om inzicht te
krijgen in de omvang heeft Skal een enquête
uitgezet onder haar gecertificeerde bedrijven.
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D

e enquête van Skal naar de gevolgen
van de Brexit voor de handel met het
Verenigd Koninkrijk (VK) is ingevuld
door 1051 biologische bedrijven. Uit de
impactscan blijkt dat er 81 bedrijven direct inkopen vanuit het VK. In totaal gaat
het hierbij om ca. 9.500.000 kg aan biologisch product. Bijna 50 procent van deze
bedrijven heeft nog geen ervaring met
import vanuit een derde land. 169 respondenten verkopen hun producten (ook)
aan het VK. Ongeveer een derde van deze
bedrijven heeft nog geen ervaring met export naar een derde land. De export van
biologisch product naar het VK is met ca.
55.250.000 kg per jaar beduidend groter
dan de import (bron website Skal).

logisch’ worden ingevoerd en doorverkocht. Normaal gesproken neemt deze
procedure zo’n 9 maanden in beslag.
De procedure kan pas worden gestart
zodra het VK officieel uit de EU stapt.
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Wat de gevolgen zijn van een ‘no deal’ is
lastig te voorspellen. Tijdens een workshop op de Biobeurs en op haar website
schetst Skal meerdere scenario’s:
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 et VK treedt uit en de EU erkent de
H
Britse bio-producten niet meer als
biologisch. Het is noodzakelijk dat de
EU aan derde landen een erkenning
geeft dat de productievoorwaarden gelijkwaardig ofwel equivalent zijn voor
wat betreft de regels voor biologische
productiemethode inclusief toezicht en
de garantie. Zolang deze erkenning er
niet is, mogen producten niet als ‘bio-
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Zodra
de erkenning van equivalentie
(via een equivalentieverdrag) er is, is
invoer van erkende biologische producten uit het VK weer mogelijk. Het
gaat dan om import uit een derde land;
het importerende bedrijf heeft te maken met douaneformaliteiten (EORInummer, aangifte van partijen, BTW).
De informatie hierover is te vinden op
de website van de douane. De invoerformaliteiten verlopen via het systeem
TRACES NT. Om toegang te krijgen,
maakt het bedrijf een account aan om
de invoer van producten aan te melden. Het importerende bedrijf vraagt
tevens bij Skal een registratie aan om
erkende biologische producten uit
derde landen te mogen importeren en
ontvangen. Skal zegt toe dat bedrijven
die deze aanvraag doen in het kader
van de Brexit met voorrang worden
behandeld.
 uitvoer naar het VK zal het bioloBij
gische product dat volgens EU-regels
is voortgebracht aldaar geaccepteerd
moeten worden. Het VK heeft bekend

gemaakt dat bij een no deal-scenario
biologische producten uit de EU geaccepteerd zullen worden. Wel krijgen
bedrijven te maken met douaneformaliteiten en er zal een bio-exportcertificaat noodzakelijk zijn. Welke eisen
het VK gaat stellen aan documentatie
is nog niet bekend. Skal houdt dit
nauwlettend in de gaten en zal de
betreffende bedrijven hierover direct
informeren.
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 geval van dienstverlening door
In
EU-gevestigde bedrijven in het VK is
het uitgesloten dat deze diensten door
een Brits bedrijf worden uitgevoerd.
Ook kunt u deze dienstverlening niet
meer uitvoeren voor ondernemers in
het VK. Dit vanwege het feit dat het
VK na uittreding wordt aangemerkt als
derde land.

Kortom, de gevolgen voor de handel in
biologische producten (in- en uitvoer)
zijn groot. Het lijkt erop dat het VK er
nog niet klaar voor is. Welke kant het op
gaat (deal, no deal, lang uitstel) hangt nog
steeds in de lucht. Het advies vanuit de
Nederlandse overheid is: “Hope for the
best, prepare for the worst”. Voor verdere
vragen over de gevolgen van Brexit voor
de handel met het Verenigd Koninkrijk
kunt u bij Skal t erecht.
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