Veranderingen door Brexit

Importeur wordt
ook exporteur
Brexit is een feit en onomkeerbaar. Voor
ondernemers, zowel in het Verenigd
Koninkrijk als in Nederland, is het flink
schakelen om je aan te passen aan de
nieuwe omstandigheden. Zo besloot
Taylor Bulbs uit het Engelse Holbeach een
exportvestiging in Nederland te openen
om de handel soepel te laten verlopen.
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aylor Bulbs bestaat inmiddels vier generaties lang en
legt zich toe op de teelt en (droog)verkoop van bloembollen en bolbloemen. Nederlandse kwekers zijn belangrijke toeleveranciers voor Taylor Bulbs; sommige
kwekers gaan al generaties lang mee met het bedrijf. Totdat
de Brexit zijn intrede deed, was de verzending van bloembollen vanuit Nederland naar Holbeach niet al te complex en
langdurig. Adam Taylor: “Tussen het moment van ophalen
van de bollen bij kwekers in Nederland en de aflevering van
de lading bij ons in Engeland zat meestal niet meer dan 24
uur. Dat is niet meer mogelijk sinds de Brexit een feit is.”

NIET RECHTSTREEKS
Als gevolg van de nieuwe regelgeving kunnen kwekers niet
langer rechtstreeks hun bollen leveren aan Taylor Bulbs. “Dit
kan alleen nog maar via een exporteur, die op zijn beurt het
benodigde papierwerk moet leveren. Wij hebben dat opgelost door zelf in de rol van exporteur te stappen en Taylor’s
Bloembollen BV op te richten, met een vestiging in Lisse. Daar
verzamelen we de bollen, regelen we de inspectie, maken we
het papierwerk in orde en organiseren we de verzending. We
zijn de voorbereidingen gestart in het najaar van 2020 en eind
april 2021 waren we klaar voor het nieuwe seizoen.”
Vooruitlopend op Brexit heeft Taylor Bulbs zich goed laten
informeren over alle consequenties voor de bloembollenhandel en het transport naar het Verenigd Koninkrijk. “We
hebben er veel over gelezen, webinars gevolgd, zoom meetings bijgewoond, onderzoek gedaan naar de nieuwe regels
en kwamen tot de conclusie dat dit voor ons de beste aanpak
was. Overigens gaan we hiermee terug in de tijd. Ooit hadden we een vestiging in Nederland, voordat ons land toetrad
tot de Europese Unie. We zijn dus terug naar het oude systeem. Alleen hebben we het nu beter georganiseerd.”
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Taylor Bulbs werkt hierin samen met Van Geest Nurseries
in Lisse. General manager Marcel Hoogeveen van dat bedrijf
vertelt: “Wij doen alle handling voor Taylor. Dat doen we
met een klein team van mensen waarvan een deel de Britse
markt goed kent. Zo hebben we Erwin van der Steenhoven
erbij, die in het verleden veel bollen transporteerde naar
Taylor, en precies weet hoe de containers moeten worden ingedeeld.” Zelf kent Hoogeveen de Britse markt ook goed. “Ik
heb achttien jaar een cash-and-carry in bloembollen gehad
in het Verenigd Koninkrijk, vlakbij Taylor Bulbs. Ik weet hoe
de Engelsen denken en werken, dat is een voordeel.”
Het eerste jaar volgens deze nieuwe manier van werken
stond in het teken van ‘leren’, vertelt Taylor. “Er komen
allerlei uitdagingen op je pad die zo’n verandering met zich
meebrengt. Inmiddels zijn we zover dat het proces naar
wens verloopt.” Wat nog wel sneller kan, is de afhandeling
van de CITES-vergunning (Convention on International
Trade in Endangered Species of wild fauna and flora). Dit is
het verdrag dat de internationale handel in bedreigde dier-
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‘Een trailer met bollen wegsturen is
eigenlijk vrij simpel, maar de enorme
papierwinkel rond de CITES-producten
is nog een struikelblok’

Bij Van Geest Nurseries wordt een
trailer met dahlia’s geladen voor
transport naar Taylor Bulbs.

en plantensoorten reguleert en indien nodig verbiedt. “In
Engeland is dit nog ouderwets papierwerk, een 20e eeuws
systeem terwijl we in de 21e eeuw leven. Wij moeten minimaal zeven dagen wachten op onze vergunning, terwijl het
in Nederland binnen drie dagen kan. Dat werkt erg vertragend en zou digitaal moeten kunnen.”
Dat is ook de ervaring van Hoogeveen. “Een trailer met
bollen wegsturen is eigenlijk vrij simpel, maar de enorme papierwinkel rond de CITES-producten is nog een struikelblok.
Nu we het allemaal een keer hebben meegemaakt, weten
we beter waar we op moeten letten. Belangrijk is dat we op
tijd beginnen met de voorbereidingen. Overigens schijnt de
CITES-organisatie ook te zijn overvallen door de hoeveelheid
werk die er op ze af kwam. Hopelijk leidt dat binnen de
organisatie tot verbeteringen.”

NEDERLANDSE HUB
De samenwerking met Van Geest Nurseries biedt Taylor
Bulbs veel voordelen. Hoogeveen: “Taylor Bulbs hoeft geen
schuur te kopen of personeel in dienst te nemen. Vanuit Van

Geest Nurseries regelen wij alles voor hen. Wij zijn als het
ware de Nederlandse hub.” Taylor vult aan: “We trekken als
partners met elkaar op en de samenwerking verloopt goed.
Tot nu toe is het contact voornamelijk online en via de telefoon verlopen, met het oog op ieders veiligheid. Het is gelukt
om dit van de grond te krijgen, maar soms is de afstand
toch lastig. Binnenkort hopen we elkaar dan eindelijk eens
fysiek te ontmoeten, zodat we de plannen voor 2022 kunnen
bespreken.”
Taylor voorziet geen grote veranderingen in de aanpak die
afgelopen jaar is ontwikkeld. “De grootste verandering ligt al
achter ons, nu is het nog een kwestie van fijn slijpen.” Wat
Taylor betreft, heeft het geen zin om te blijven hangen in
negativiteit rond de Brexit. “De keuze is gemaakt en nu verkeren we in deze situatie. Dit is wat het is, dat kunnen we maar
het beste accepteren. Voor de continuïteit van ons bedrijf is
het cruciaal dat we ons richten op de toekomst, op de kansen
die er liggen en op wat er wel kan. Met deze samenwerking
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hebben we daarin mooie stappen voorwaarts gezet.”
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