De rauwe werkelijkheid
die Brexit heet
Het is echt aftellen naar 1 januari 2021. Op die
datum eindigt de transitieperiode, nadat het
Verenigd Koninkrijk per 15 januari 2020 uit de
Europese Unie stapte. De Brexit is dan een feit.
Daarmee is de bollensector een exportland met
nieuwe fytosanitaire eisen rijker. Alleen zijn
de invoereisen nog niet bekend. Geloof in een
geruisloze overgang is er niet.
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omaar een praktisch probleem dat een exporteur
onlangs meldde. Hij verstuurt pakketten bloembollen
naar particulieren in het Verenigd Koninkrijk. Hoe moet
dat na 1 januari 2021, als dat land geen lid meer is van
de Europese Unie? Theo Overdevest, specialist import/export bij
de Bloembollenkeuringsdienst, noemt dat begin december ‘een
ingewikkelde categorie’. “Het exportcertificaat is gericht aan de
ontvanger, doorgaans een importeur. Bij postpakketten zijn er
heel veel ontvangers en dus ook veel aparte certificaten nodig.
Beschikt een ondernemer over een eigen locatie in het Verenigd
Koninkrijk, dan kan hij hier eventueel een verzamelzending met
één exportcertificaat naar sturen, om van daaruit de pakketten
verder te verspreiden. In dat geval is wel een UK Plant Passport
nodig bij het verdere vervoer naar de particulier in het VK.”

Dit antwoord maakt duidelijk dat er echt iets gaat veranderen na 1 januari 2021 voor iedereen die zaken doet met het
Verenigd Koninkrijk. Tot die datum gelden in het Verenigd Koninkrijk de regels van de Europese Unie en is een plantenpaspoort van de EU voldoende om bloembollen en vaste planten
naar de andere kant van het Kanaal te sturen. Als de Britten
geen lid meer zijn van de EU, verandert hun status van EU-lid
naar derde land. Daar kent de bloembollensector er meer van,
waaronder de Verenigde Staten, Japan en China. Landen die allemaal hun eigen eisen kunnen stellen waaraan de in te voeren
producten moeten voldoen. Voor de export hebben Nederlandse bedrijven dus vanaf 1 januari 2021 een exportcertificaat
nodig. “De Britten gaan met een eigen UK-Plant Passport aan
de slag, waardoor na import ook voor bloembollen binnen het
Verenigd Koninkrijk het UK-Plant Passport nodig is. Daar is het
bedrijfsleven in het Verenigd Koninkrijk ook niet blij mee”,
aldus Overdevest.
Het lastigste punt van het exportcertificaat betreft de eisen
die de Britten stellen. Waar die van derde landen als Japan of
de Verenigde Staten al heel lang bekend zijn, laten die van de
Britten maar op zich wachten. “Zorgelijk”, stelt Hendrik Jan
Kloosterboer van Royal Anthos, die elke week heel wat vragen
krijgt van zijn leden over de Brexit. “Neem alleen al de impact
voor de lelies. Exporteurs zijn nu de bollen aan het verwerken en inpakken en moeten een keuze maken tussen vrij van
grond of praktisch vrij van grond. Bij praktisch vrij van grond
is spoelen niet per se nodig, bij vrij van grond wel. En we weten
gewoon niet wat daar de eis wordt.” Of, zoals Theo Overdevest
het verwoordt: “De nieuwe wetgeving is wel helder, maar de
status van deze wet is dat niet. De implementatie is hierdoor
gewoon nog niet duidelijk.”
Die onzekerheid leeft net zo bij de Horticultural Trade Association (HTA) in Groot-Brittannië. Sally Cullimore houdt zich bij
de HTA bezig met de Brexit en voert intensief overleg met de
DEFRA, het Britse ministerie van Landbouw en Milieu. Tijdens
een webinar op 2 december, georganiseerd door de internationale tuinbouworganisatie AIPH, sprak zij vooral haar zorg

18 december 2020

18 december 2020
010-11 Brexit.indd 10

10-12-20 14:26

uit over het nog steeds ontbreken van een nieuw plantenpaspoortsysteem en fytosanitaire certificaten. Daarnaast verwacht
ze een groot probleem met de computersystemen, die volgens
haar niet klaar zijn voor een soepele overgang op 1 januari
2021. Henk Westerhof van Anthos deelde die opvatting tijdens
dit webinar. “Het is niet duidelijk wat het ministerie wil.”

FLINKE VERLIEZEN
Dat de Brexit de Nederlandse sierteelt geld gaat kosten, is duidelijk. Tijdens het webinar van 2 december delen Eline van den
Berg van Royal FloraHolland en Stefan Koopman van Rabobank
Nederland die mening en onderbouwen deze met de nodige cijfers. Van den Berg verwacht dat er vooral omzetverlies ontstaat
door vertragingen bij de grens en importheffingen, koersverliezen. In het ongunstigste scenario komt ze uit op een verlies van
20%. Wat de snijbloemen betreft, maakt ze zich vooral zorgen
om in het VK geliefde bloemen als de lelie, de gerbera en de
chrysant.
Markteconoom Verenigd Koninkrijk Stefan Koopman ziet vooral
een impact van de Brexit op de Britse economie. De omvang
daarvan hangt sterk af van de vraag of er op 31 december van
dit jaar een deal is met de EU of niet. “We verwachten dat bij een
deal de Britse economie rond 2024 weer op het niveau van 2019
zal zitten. Komt er geen deal, dan zal dat pas rond 2030 zijn. Ook
in de waarde van het Britse pond zal verschil ontstaan tussen
wel of geen deal. Komt er een deal, dan zal koersverhouding euro-pond rond de 0,87 liggen. Als er geen deal komt kan dit in het
somberste economische scenario betekenen dat euro en pond
evenveel waard zijn. Koopman verwacht verder een sterke groei
van de werkloosheid en een krimp in het exportvolume.
Ook Henk Westerhof vreest voor de afzet van bloembollen en
boomkwekerijproducten. Nu nog is de omzetwaarde bloembollen naar het Verenigd Koninkrijk 70 miljoen euro en boomkwekerijproducten 240 miljoen euro. “Het is duidelijk dat de Brexit

vooral invloed gaat hebben op luxe goederen en de meeste
producten van ons horen daarbij. Een no deal zal een groot
effect hebben.”
Wat in alle onduidelijkheid inmiddels wel duidelijk is, is dat er
een overgangsperiode komt tot 1 juli 2021. “Tot 1 juli mag het
Brits plantenpaspoort nog in Nederland worden aangebracht op
de zending. De betreffende Engelse afnemer moet door de Britse
overheid zijn geautoriseerd. Dit is dus onder voorwaarden”,
aldus Hendrik Jan Kloosterboer.
Wat hem betreft toont deze situatie nog maar eens aan wat de
waarde van een gemeenschappelijke markt is. “We gaan nu merken wat het betekent als een EU-lid uit die markt vertrekt en wat
dat betekent voor de verhandeling van onze producten.”

JACO LEENEN:

‘Geïnvesteerd in aparte ruimte’
Naast export naar het Verenigd Koninkrijk is er ook import van bloembollen uit
het VK. Dat doet W.F. Leenen & Zn. uit Voorhout al heel lang. Het bedrijf teelt
een deel van de narcissen in Cornwall en die bollen komen naar Nederland.
Leenen was vorig jaar al klaar voor de toekomst. “We hebben geïnvesteerd in
een aparte ruimte waar partijen uit het VK binnenkomen. Daar worden ze eerst
fytosanitair vrijgegeven door de BKD en daarna elektronisch vrijgegeven door
de douane, die de waarde van de inhoud van de container vaststelt”, aldus
Jaco Leenen. Op die manier blijft Leenen verzekerd van zijn bollenaanvoer uit
het Verenigd Koninkrijk. Nieuw is dat de douane mogelijk financiële zekerheden wil gaan eisen. Leenen verwacht dat de kwaliteitseisen gaan veranderen.
“We verwachten dat het net zo gecompliceerd gaat worden als met bollen uit
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Chili of Nieuw-Zeeland. Met beide hebben we ervaring.”
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