Kopzorgen over Brexit
nog niet voorbij
Ruim een jaar na Brexit blijkt de handel met de
overzeese buren nog fier overeind te staan. De
export van bloemen, bollen en bomen/vaste
planten heeft tot nog toe niet te lijden onder
de nieuwe status van het Verenigd Koninkrijk
(VK). Maar dat betekent niet dat alle zorgen
rond het uit de Europese Unie treden van het
VK zijn verdwenen. Met name de kans dat de
Britten eigen, striktere regels voor de import
gaan stellen én strenger gaan controleren, zorgt
voor onzekerheid. Vooral de bloemensector heeft
door de Brexit nog de nodige kopzorgen.
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a jarenlange verdeeldheid over het lidmaatschap
van het Verenigd Koninkrijk (VK) bij de Europese
Unie (EU), een referendum en een transitieperiode
om tot een handelsakkoord te komen, werden de
Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk het op 22 december 2020 eens over een ‘Brexit-akkoord’: de zogenaamde Trade and Cooperation Agreement (TCA). Daarmee begon op
31 december 2020 een nieuw handelstijdperk en hield de
bloemen-, bollen- en bomensector zijn hart vast.
Ruim een jaar later blijkt dat met name de afzet naar het
VK niet tot nauwelijks te lijden heeft gehad onder de Brexit.
De bloemensector draaide vorig jaar zelfs een dikke plus.
Weliswaar daalde het volume in de snijbloemen maar de
omzet steeg met 27 procent naar 781 miljoen euro. Volgens
Matthijs Mesken, directeur Vereniging van groothandelaren
in Bloemkwekerijproducten (VGB), en Henk Westerhof, voorzitter van de Koninklijke handelsbond voor boomkwekerij
en bolproducten Anthos, komt dat deels door de coronapandemie. Westerhof: “Vroeger zeiden we weleens dat als
mensen bij een crisis meer thuis blijven, er meer aandacht is
voor de leefomgeving. Daar waren nooit cijfers over, maar de
coronapandemie heeft dat heel duidelijk gemaakt. Het sentiment voor bollen, bloemen en bomen was goed en Brexit
heeft daar niets aan afgedaan.”

GEWEND AAN CONTROLES
Toch heeft de Brexit wel gevolgen gehad voor de verschillende sectoren, weten ze bij beide handelsorganisaties.
Bij de bloembollenbedrijven viel het mee, want zij waren
al gewend om met douaneformaliteiten en fytosanitaire
controles om te gaan. Van de bollenexport gaat namelijk al
65 procent naar landen buiten de Europese Unie. Westerhof:
“Zij hadden ervaring door de export naar bijvoorbeeld China
en Taiwan en hoefden maar beperkt te schakelen.” Voor
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de boomkwekerij- en de vasteplantensector lag dat anders.
Daarvan gaat 85 procent naar landen binnen de Europese
Unie en daar viel het VK opeens buiten. Zij moesten rekening houden met nieuwe spelregels, zoals douaneformaliteiten en fytosanitaire keuringen. Westerhof: “Dat heeft voor
wat belemmeringen gezorgd en je ziet dat bedrijven die beperkt aan het VK leverden, simpelweg zijn gestopt met deze
markt.” Datzelfde gebeurde met sommige potplantbedrijven
die met dezelfde spelregels te maken kregen.

DREIGING
Ook al vielen de problemen vooralsnog mee, de Anthos-voorzitter voorziet een paar fikse hobbels in de nabije
toekomst. Hij vreest dat de Britten in de komende jaren
meer eisen gaan stellen aan bollen en bomen om te voorkomen dat ziekten en plagen van het vasteland worden
geïmporteerd. “Ze kunnen een eigen strikter beleid gaan
toepassen én controleren. Daar zien we zeker een dreiging
van uitgaan. Je loopt dan het risico dat alle papieren en
keuringen die overal erkend worden in orde zijn, maar dat
de Engelsen bij aankomst of op de plek van bestemming
opnieuw gaan keuren. We hebben het al een keer gezien
waarbij ze maar bleven doorkeuren en uiteindelijk wel iets
vonden. Dan moet de lading terug naar Europa. Dat is iets
waar ik bang voor ben.”

VAKER STEEKPROEVEN
Zijn zorgen worden gedeeld door Hendrik Jan Kloosterboer, secretaris van Anthos en de fytosanitair specialist. Hij
wijst op de border control post (BCP’s) die vanaf 1 juli operationeel worden. Daarmee komt een einde aan controles op de
eindbestemming (‘place of destination’) en wordt de kans op
vertragingen groter. Exporteurs moeten hun zaken heel goed
voor elkaar hebben, waarschuwt hij. “Handelsbedrijven moeten voor alle producten die ze naar het VK exporteren goed
weten aan welke eisen elk product moet voldoen. Het VK zal
naar onze verwachting vaker steekproefsgewijze importinspecties uitvoeren, waardoor zendingen vertraging oplopen
en bij het aantreffen van een quarantaineorganisme ‘on hold’
komen te staan.” Hij wijst erop dat het altijd om steekproeven
gaat en je nooit garantie kan geven op nul, zeker niet bij producten die in de vollegrond worden geteeld. “Engeland wordt
echt een zogeheten derdeland.”

MATTHIJS DE RUITER | FINANCIEEL
DIRECTEUR HEEMSKERK FLOWERS

‘Honderd procent
keuren is flauwekul’
Het VK behoort tot de top vijf van afzetmarkten van Heemskerk
Flowers in Rijnsburg. Na een aanvankelijk goed verlopen jaar na
de invoering van Brexit, ziet financieel directeur Matthijs de Ruiter met angst en beven uit naar 1 juli, als de nieuwe regels voor
snijbloemen in de VK gaan gelden. Weliswaar is het bedrijf vanaf
het begin betrokken geweest bij de pilot om op het eigen bedrijf
fytosanitaire keuringen te verrichten en is een ex-KCB-inspecteur
aangenomen om vijf mensen te trainen om de keuringen te verrichten, helemaal gerust is de financieel-directeur er niet op. “We zijn
bezig met het beleidsplan dat door de KCB moet worden goedgekeurd. We zijn op weg, maar we zijn er zeker nog niet. Vergeet niet
dat we dagelijks tweeduizend partijen bloemen hebben die aan
het VK verkocht kunnen worden. Die moeten we allemaal keuren.”
De verkoop via de lijnrijders is nog overzichtelijk, want dan keur
je een vrachtwagen, maar via de webshop is alles ingewikkelder
omdat het om honderden klantenorders gaat. Bij het bedrijf wordt
dan ook onderzocht of de shoptijden wellicht moeten worden aangepast. Ook wordt gekeken of het bedrijf de status van Control
Point kan aanvragen, waardoor de importinspectie wordt verlegd
naar een locatie landinwaarts. De Ruiter: “Dan sta je in ieder geval
niet stil bij de grens waar misschien nog tien vrachtwagens worden gekeurd. Want die keuringen gaan ze zeker doen.” De Ruiter
wijst erop dat het honderd procent keuren van alle partijen snijbloemen ‘flauwekul’ is. “Als het nu nog om de top 5 hoog-risicoproducten met kans op mineervlieg en witte vlieg zou gaan, snap
ik het, maar dit is zwaar overdreven. Het gevolg is nu alleen dat
de kosten omhoog gaan. De vraag is of de klant bereid is dat te
betalen en hoe onze concurrenten dat gaan doen.”
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JAN OUT |BOOMKWEKERIJ OUT

‘Door keuring uit te besteden
is het goed te doen’
Voor Boomkwekerij Out uit Hazerswoude is het VK na Duitsland het belangrijkste
exportland voor onder meer Hebe, Buddleja, Salix en sering. De afzet naar de overzeese
buren was in 2021 ‘ongeëvenaard’, vertelt Jan Out. “Dit hebben we niet eerder gezien.
Het bleek dat de Engelse telers minder hadden opgeplant plus door de Brexit met te
weinig arbeidskrachten zaten. Gevolg was dat we op een gegeven moment een rem op
de levering naar Engeland moesten zetten om andere vaste klanten ook te bedienen.”
Het Hazerswoudse bedrijf werd behalve met een enorme vraag tegelijkertijd geconfronteerd met de nieuwe eisen om naar het VK te exporteren. Daarvoor werd een
extern bedrijf ingeschakeld die de douanepapieren regelt en NAK Tuinbouw inschakelt voor de fytosanitaire keuringen. “We werden er eerst beroerd van, want je moet
er bijna voor gestudeerd hebben. Maar door het uit te besteden, is het nu goed te
doen.” De extra kosten zet Out apart op de factuur van de Britse klanten. “En tot nog
toe wordt het allemaal netjes betaald.”
Ook Jan Out vreest in de nabije toekomst voor extra controles bij de grens. “De Engelsen zijn soms een beetje pesterig. Tot nog toe hadden ze de mensen niet om alle controles uit te voeren, maar het kan heel goed dat dat straks afgelopen is. Je ziet het
nu al bij beuken, die opeens niet meer naar Engeland mogen. Of wij stoppen met de
export naar Engeland? Nee, je blijft het gewoon proberen, want daarvoor is het VK
te belangrijk voor ons.”

FRED MOOLENAAR |DIRECTEUR MOOLENAAR BV

‘VK gedraagt zich soms
als bananenrepubliek’
Fred Moolenaar van Moolenaar BV uit Voorhout maakt zich ook zorgen over de
handel met het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf levert bloembollen aan een flink
aantal Britse winkelketens en over de afzet in 2021 was weinig te klagen. “Britten
zijn echte tuinliefhebbers maar het wordt wel een uitdaging”, constateert hij.
Moolenaar werd dit jaar verrast doordat de Britten opeens moeilijk deden over de
import van zaden. “Dat had tot gevolg dat een complete trailer vol met planten
maar ook met vier ons zaden bijna vier weken vertraging opliep. Daar knappen
bollen niet van op, maar voor kamerplanten – want daar handelen wij ook in –
is het fataal. Wij zijn echt bezorgd dat dat vanaf 1 juli veel vaker gaat gebeuren.”
Hij constateert dat vooral de onzekerheid lastig is. Zelfs als alle papieren in orde
zijn, blijken er opeens andere eisen aan een vracht te worden gesteld. Eisen
waar ook Nederlandse keuringsinstanties als een Bloembollenkeuringsdienst
en Naktuinbouw door worden verrast. “De Engelsen communiceren daar niet
goed over. Het blijft belangrijk dat Nederlandse keuringsinstanties goed op de
hoogte blijven van de Britse eisen.” Om de handel soepel te laten verlopen heeft
Moolenaar de expeditieafdeling verdubbeld en is in het VK een eigen bedrijf, Ltd.,
opgericht. “Dat helpt maar is nog steeds geen garantie. Het soevereine VK is een
derdeland geworden maar het gedraagt zich nu soms als een bananenrepubliek.”
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Nog groter zĳn de zorgen bĳ de snĳbloemensector. Daar
moet met ingang van 1 juli 2022 elke partĳ snĳbloemen
een fytosanitair keurmerk hebben. Dat was tot nog toe niet
nodig, omdat het idee was dat je niet verder produceerde
met snĳbloemen. De nieuwe Britse eisen leiden bĳ de bloemenhandel nu al tot de nodige kopzorgen, weet VGB-directeur Matthĳs Mesken. Bĳ het Kwaliteits-Controle-Bureau
(KCB), die de keuringen op de snĳbloemen moet verrichten,
zĳn inmiddels honderd extra inspecteurs geworven. Maar
Mesken verwacht niet dat dat voldoende is om alle paperassen in orde te krĳgen. “De bloemen komen ’s morgens bĳ
het bedrĳf en een paar uur later gaat de vrachtwagen, trein
of boot. Straks gaat iedereen tegelĳkertĳd de KCB bellen en
die kan dat nooit aan. Om die reden hebben we een systeem
bedacht dat de keuringen op het bedrĳf zelf worden verricht
door speciaal opgeleide mensen. Bedrĳven krĳgen zo minder vaak een KCB-inspecteur over de vloer, maken minder
kosten en kunnen het inpassen in de eigen logistiek. Op die
manier denken we toch bloemen en planten te kunnen leveren.” Hĳ kent grote bedrĳven – kleinere exporteurs laten
de Britse markt soms maar schieten – die inmiddels vĳftien
man hebben aangenomen om de inspecties uit te voeren.
“De Engelse consument gaat hiervoor de prĳs betalen. De
bloemen worden duur.”

HOOP
En dat terwĳl er eigenlĳk nooit een probleem was met de
snĳbloemen, weet Mesken. Hĳ houdt nog wat hoop op Europees overleg waarbĳ wellicht enkele producten zoals chrysant en roos worden aangewezen voor keuringen. “We doen
ons stinkende best, maar we kunnen daar niet op rekenen.
We moeten voorbereid zĳn op 1 juli, ook al zĳn ze aan de
Engelse kant nog lang niet klaar en werken de digitale systemen nog niet. De Engelsen hebben een probleem gecreëerd
en hoe het afloopt, blĳft koffiedik kĳken. Maar wie weet zĳn
we over een jaar wel overal aan gewend.”
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