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Vrees voor fytosanitaire
barrières bij brexit
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De onderhandelingen voor een post-brexitakkoord zijn volop aan de gang. Het aanvoelen
is dat voor de sierteeltsector de brexit voornamelijk fytosanitair gespeeld zal worden.
Willen we de Britse klanten onafgebroken kunnen beleveren, is alertheid en voorbereiding aangewezen.
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Miet Poppe – consulent AVBS
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De standpunten van de sector worden zowel via de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) als via
de Europese koepelorganisaties mee opgenomen in deze
onderhandelingen. De onderhandelingen starten van een
gelijke uitgangspositie, zijnde de Europese fytosanitaire
regelgeving. In welke mate en hoe snel deze uit elkaar
zullen drijven is momenteel nog koffiedik kijken.

Brexit – algemeen

C

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. De overgangsperiode, waarin de huidige regels
blijven gelden, loopt tot 31 december 2020. Vanaf 1 januari
2021 is de volledige uitstap een feit. Europese regels en
wetten waaraan het Verenigd Koninkrijk onderhevig is,
vallen dan weg. Zonder nieuwe afspraken begint een harde
brexit, met alle nadelige gevolgen. Onderhandelingen lopen
nog steeds. Zowel aan Europese als Britse zijde wordt
gesteld dat een brede economische partnerschapsovereenkomst nog altijd het doel is.

Belang sierteeltsector en heffingen
Voor sierteeltproducten is het Verenigd Koninkrijk in sterke
mate afhankelijk van import. Met een exportwaarde van
67 miljoen euro vormt het Verenigd Koninkrijk voor
Belgische sierteeltproducten een belangrijke afzetmarkt.
Bijkomend gaat er ook nog een deel via Nederland naar het
Verenigd Koninkrijk.
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Bij de brexitonderhandelingen vormen de sanitaire en
fytosanitaire maatregelen de belangrijkste van de nontarifaire maatregelen. Indien het Verenigd Koninkrijk dezelfde importheffingen zou opleggen als degene die de EU
oplegt bij invoer uit landen buiten de EU/douane-unie
(bijvoorbeeld snijbloemen uit Kenya, Ethiopië of Ecuador),
zou dit sierteeltproducten uit de EU in het Verenigd Koninkrijk merkelijk duurder maken. Daarom wil AVBS geen
import-exportheffingen op bloemen en planten die komen
van en gaan naar het Verenigd Koninkrijk.

Fytosanitaire maatregelen kunnen alle kanten opgaan
Het aanvoelen is dat voor onze sector de brexit voornamelijk fytosanitair gespeeld zal worden. Het fytosanitaire
beleid dat het Verenigd Koninkrijk met Europese lidstaten
zal voeren, kan de handel van onze sierteeltbedrijven met
het VK sterk beïnvloeden. Elke barrière die ingebouwd
wordt, kost geld. Wie zal die kosten betalen?
Wellicht zal een Europees plantenpaspoort of een gelijkaardig systeem niet meer voldoende zijn voor de verkoop
van een partij planten aan het Verenigd Koninkrijk. Het
plantenpaspoort heeft het voordeel dat bedrijven die hiervoor een erkenning hebben, deze zelf kunnen afleveren.
Indien het Verenigd Koninkrijk zou beslissen om geen
plantenpaspoorten te aanvaarden, maar enkel te werken
met fytosanitaire certificaten, verliezen operatoren flexibiliteit, tegen een hogere kost.

Brexit
Bovendien is de verwachting dat het VK voor waardplanten
van bepaalde organismen, extra eisen zal stellen bovenop
de huidige Europese regelgeving. Ook verdere maatregelen
zijn niet ondenkbaar. Zal het Verenigd Koninkrijk voor
bepaalde waardplanten na aankomst een quarantaineperiode eisen? Of zal het Verenigd Koninkrijk enkel nog planten
importeren die afkomstig zijn van erkende operatoren die
jaarlijks een inspectie ondergaan door de Britse autoriteiten (cfr. Rusland)?

Snel schakelen bij elke beslissing
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Als voorbeeld van hoe het eraan toe zou kunnen gaan
vanaf 1 januari 2021, vernam AVBS half april dat het
Verenigd Koninkrijk extra eisen wilde stellen aan de
meest gevoelige Xylella–waardplanten. Die extra eisen
vroegen tijdens het groeiseizoen een controle op de
productieplaatsen van de gekende waardplanten en
200 meter errond. Deze extra eis wijkt af van de Europese
fytosanitaire regelgeving. Deze in de loop van 2020 al
stellen, is dus niet conform de afspraken met betrekking
op de brexitovergangsperiode. De Europese commissie
heeft het Verenigd Koninkrijk intussen kunnen terugfluiten en een rechtzetting hiervan is gepubliceerd. Dat
betekent dat planten van en naar het Verenigd Koninkrijk
kunnen reizen indien ze voldoen aan de Europese regelgeving en vergezeld zijn van een Europees plantenpaspoort. Toch zorgde dit voor veel verwarring en problemen
met export van voornamelijk lavendel en rozemarijn.
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Xylella als voorproefje?
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AVBS hoopt dat het Verenigd Koninkrijk geen extra verregaande maatregelen zal treffen. Indien dit toch het geval is,
wil AVBS tijdige communicatie, en met een haalbare overgangsperiode. Betrokken instanties op Vlaams en federaal
niveau moeten in dat geval maximale medewerking verlenen om zo veel mogelijk sierteeltbedrijven aan dergelijke
voorwaarden te helpen voldoen. Het is uiterst belangrijk
dat de Vlaamse sierteeltbedrijven en boomkwekerijen hun
Britse klanten onafgebroken kunnen beleveren om hun
handelspositie niet in het gedrang te brengen. De brexitparaatheid moet daarom groot zijn om deze uitdagingen aan
te pakken. Het FAVV en de douanediensten moeten voldoende arbeidskrachten en middelen hebben om de gevolgen maximaal te kunnen opvangen. n
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Exporteer je Xylella-waardplanten naar het Verenigd
Koninkrijk? Meld je aan!
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Gezien het Verenigd Koninkrijk reeds in 2020 bovenvermelde eisen wil opleggen aan Xylella-waardplanten,
verwachten we op dit moment dat deze eisen onmiddellijk zullen gelden zodra het Verenigd Koninkrijk volledig
vrij kan beslissen. Om te kunnen anticiperen op deze
extra eisen, doet AVBS in samenwerking met het FAVV
een oproep aan alle telers van Lavendula sp., Nerium
oleander, Rosmarinus officinalis, Coffea, Olea europaea,
Polygala myrtifolia of Prunus dulcis met interesse voor
export naar het Verenigd Koninkrijk. De vraag is dat deze
telers zich volgens de instructies op de FAVV-site aanmelden. Zo kunnen er indien nodig snel – zelfs nog deze
zomer - bijkomende controles georganiseerd worden. De
kosten voor de extra controles zijn ten laste van de aanvrager. Let wel, de extra eisen liggen nog niet vast en
bijkomende controles zijn onder voorbehoud. Toch is de
kans reëel dat dit vanaf 2021 nodig zal zijn en is een
voorbereiding aangewezen, om geen risico te lopen naar
volgend teeltseizoen. n
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