
64

COLUMN

Brexit

Op 29 maart was het zover: de Engelse premier 
Theresa May liet de brief waarmee Engeland 
afscheid neemt van de Europese Unie in Brussel 
afleveren en daarmee is de vertrekprocedure offi-
cieel in gang gezet. Er is geen weg terug meer en 
in twee jaar tijd moet de exit deal worden afge-
rond.

Het worden spannende jaren en naar de uit-
komst van de deal kunnen we slechts gissen. Het 
is echter veelbetekenend dat er richting Enge-
land steeds fermere taal wordt gesproken, bij-
voorbeeld over de soevereiniteit van Gibraltar. Dat 
onderwerp is door Europa op de agenda gezet. Dat 
leidde meteen tot een oorlogsverklaring van een 
vooraanstaand Engels politicus en daarmee lijkt 
de toon voor de onderhandelingen zijn gezet.

Het is te hopen dat alle betrokken partijen het 
hoofd koel weten te houden want de belangen 
zijn groot, ook voor de onderlinge handelsbe-
trekkingen. In het licht daarvan is het van groot 
belang dat men de onderhandelingen over een 
handelsakkoord snel start en niet uitstelt tot het 
moment waarop Brexit formeel een feit is. Dat zou 
immers betekenen dat we nog jarenlang in onze-
kerheid moeten verkeren en ik acht het waar-
schijnlijk dat het bedrijfsleven daarvoor een hoge 
tol zal moeten betalen. 

Brexit werpt haar schaduw overigens al vooruit, 
getuige het feit dat de Nederlandse sierteeltsector 
in zes maanden tijd geconfronteerd wordt met een 
teruggang in de afzet van maar liefst 12%. Voor 
de bloembollensector ontbreken actuele markt-
gegevens en dus kan niet met zekerheid worden 
gezegd of wij door een vergelijkbare mokerslag 
zijn getroffen.  Om er echter voor te zorgen dat 
het risico daarop tot een minimum wordt beperkt, 
heeft Anthos samen met enkele zusterorganisa-
ties uit de tuinbouwsector in  Londen gesprekken 
gevoerd met Engelse brancheorganisaties en de 
Engelse overheid. 

Doel van de besprekingen was om standpunten uit 
te wisselen en ervoor te zorgen dat de wederzijdse 
handelsbelangen in een Brexit discussie zo goed 
mogelijk worden beschermd.  De door de ambas-
sade georganiseerde ontmoeting was  succesvol 
en biedt voldoende houvast om in gezamenlijk-
heid een strategie te ontwikkelen waarmee in het 
licht van Brexit recht wordt gedaan aan de belan-
gen van het Nederlandse en Engelse bedrijfsleven 
in de tuinbouwsector.

Henk Westerhof
westerhof@anthos.org
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Anthos behartigt wereldwijd de belangen van handelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijpro-

ducten op het gebied van markttoegang, onderzoek, promotie en arbeid.

iBulb promoot bloembollen, bolbloemen en bollen-op-pot en financiert technisch onderzoek en markt-

toegang. Ook promoot iBulb boomkwekerijproducten en vaste planten voor IVerde en Perennial Power.

ANTHOS – iBULB

Aan Amerikaanse kant had een stoelendans ervoor gezorgd dat er 
allemaal nieuwe gezichten aan de onderhandelingstafel zaten. Een 
daarvan was Heather Codey, die recentelijk benoemd is tot de nieu-
we Area Director voor Europa. Zij zal binnenkort met haar gezin naar 
Nederland verhuizen en, naast het Nederlandse programma, leiding 
gaan geven aan de programma’s voor België (begonia’s), het Verenigd 
Koninkrijk (narcissen), Turkije (bijzondere bolgewassen), Israël en 
Zuid-Afrika (verschillende bolgewassen).  Mogelijk wordt Frankrijk in 
de toekomst aan dit lijstje toegevoegd. Anthos bereidt namelijk een 
verzoek voor om een preclearance programma voor Franse bolgewas-
sen te introduceren. 

Harmonisatie en Verenigd Koninkrijk 
De internationale programma’s kregen veel aandacht tijdens de 
bespreking, omdat Anthos opnieuw verzocht heeft om tot een har-
monisatie van toleranties en inspecties te komen. Te grote verschillen 
kunnen immers leiden tot nadelige concurrentieposities voor betrok-
ken marktpartijen, in het bijzonder voor de producenten. Dit laatste is 
aan het licht gekomen bij de teelt van narcissen in Engeland en Neder-
land. Nederlandse kwekers moeten aan striktere eisen voldoen dan 
hun Engelse collega’s. Om deze langlopende discussie te doorbreken, 
is afgesproken dat Anthos meer informatie zal verschaffen over de 
Nederlandse keuringsresultaten in relatie tot de geldende keurings- 
normen. Op grond daarvan zal worden bezien of een aanpassing van 
toleranties in het Nederlandse programma kan worden doorgevoerd.

Belgische begonia’s
De keuringssystematiek voor Belgische begonia’s is eveneens onder 
de loep genomen. Anthos heeft opnieuw verzocht om de droge keu-
ring van deze gewassen in Nederland te laten plaatsvinden. Dat levert 
het bedrijfsleven belangrijke logistieke voordelen op. Vanwege het 
ontbreken van goede spoelfaciliteiten in België, moeten de knollen 
momenteel in Nederland gespoeld worden en vervolgens voor het 
uitvoeren van de exportinspectie worden teruggebracht naar België. 
Direct daarna keren de partijen weer terug naar Nederland waar ze 
gereed worden gemaakt voor export naar de VS. Alle partijen onder-
schreven de omslachtigheid van deze procedure.  Voor het einde van 
het jaar zal besloten worden over het voorstel van Anthos om daarin 
verandering aan te brengen.

Client Export en ACE
De introductie van het Ketenregister en Client Export zijn de Ameri-
kanen en Canadezen niet ontgaan. In de vergadering is de werking 
ervan gepresenteerd. De reacties waren zeer positief, vooral omdat 
Tracking & Tracing van partijen goed wordt geborgd. Het was Anthos 
bekend dat de Amerikanen  een informatiesysteem voor de im- en 
export van alle goederen hebben ontwikkeld, genaamd ACE. De Ame-
rikaanse PD heeft het systeem inhoudelijk toegelicht. Op verzoek van 
Anthos zal tijdens een komend werkbezoek van een Nederlandse 
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Beauty Dahlia zomerbol van het jaar
Dahlia is door iBulb verkozen tot 
zomerbol van het jaar 2017. Hier-
mee is Dahlia de opvolger van Bego-
nia. Zomerbol van het jaar betekent 
extra aandacht via persberichtge-
ving, Facebook, Twitter, de website 
www.bulb.com en de consumenten-
nieuwsbrief van Bulb.com. De infor-
matie die in de berichtgeving wordt 
meegegeven, bestaat naast de toe-

passingsmo-
gelijkheden van de vele soorten en  praktische informatie 
over planten en verzorging, uit kennisfeitjes over bijvoor-
beeld de herkomst. De berichtgeving is uitgestuurd naar 
duizenden perscontacten in Nederland, Duitsland, Enge-
land, Frankrijk, Rusland, Italië, Tsjechië, Polen, Oekraïne, 
Noord-Amerika en China. De eerste publicaties zijn al in 
vak- en consumentenmedia verschenen. Door al deze 
extra aandacht worden consumenten bewust gemaakt 
van het plantmoment in het voorjaar om ook in de 
zomer van bloembollen te kunnen genieten.

overheidsdelegatie aan Amerika onderzocht worden of beide syste-
men goed op elkaar aansluiten. Dit is van groot belang om te voorko-
men dat de exporteurs in het exportseizoen met allerlei problemen 
worden geconfronteerd.

Cijfers
De financiën van het preclearance programma zijn de revue gepas-
seerd en de afgelopen exportseizoenen zijn geëvalueerd. Tijdens de 
import- en exportinspecties hebben zich geen serieuze problemen 
voorgedaan; het aantal afkeuringen is zeer beperkt gebleven (voorna-
melijk op de aanwezigheid van zand), terwijl de hoeveelheden geëx-
porteerde bloembollen en planten in vergelijking tot het jaar daar-
voor licht zijn toegenomen. 

Overzicht export USA en Canada preclearance programma

Evaluatie
De succesvolle besprekingen met de Amerikaanse PD zijn geëvalu-
eerd tijdens een bezoek aan het United States Department of Agricul-
ture (USDA). Ook daar werd waardering uitgesproken voor de werking 
van het  meest succesvolle, maar ook het langst bestaande preclea-
rance programma dat de Verenigde Staten met andere landen heeft 
afgesloten. Met het ministerie is tevens  de afspraak gemaakt, dat alle 
te nemen acties zo snel mogelijk zullen worden uitgevoerd en dat een  
pakket aan wijzigingsvoorstellen voor 1 december 2017 ter besluitvor-
ming moet voorliggen. 

Markttoegang boomkwekerijproducten
Tot slot heeft Anthos overleg gevoerd met USDA over markttoegang 
voor boomkwekerijproducten. Belangrijk onderwerp van gesprek 
betrof het boktordossier. Anthos tracht in overleg met de sector, Nak-
tuinbouw en de NVWA al een aantal jaren om met de Verenigde Sta-
ten en Canada tot een protocol te komen om export van waardplan-
ten dikker dan 10 mm weer mogelijk te maken. USDA meldde dat 
begin april door de Verenigde Staten en Canada gezamenlijk een 
brief gestuurd zal worden naar de NVWA met daarin de criteria waar-
aan moet worden voldaan. Op basis daarvan zal in overleg met Nak-
tuinbouw een protocol worden uitgewerkt. Ook heeft Anthos USDA 
gevraagd om meer helderheid te geven in de fytosanitaire eisen waar-
aan een product moet voldoen. Het komt namelijk regelmatig voor 
dat zendingen bij import in de Verenigde Staten worden afgekeurd, 
terwijl in Nederland niet bekend is dat het organisme waar op wordt 
afgekeurd in de USA de quarantainestatus heeft.

Anthos voert succesvolle fytosanitaire besprekingen 
met USA en Canada
Eind maart heeft Anthos in Washington besprekingen gevoerd 
met vertegenwoordigers van de Amerikaanse en Canadese 
Plantenziektenkundige Diensten. Het preclearance program-
ma voor bloembollen en vaste planten stond hoog op de 
agenda. Ook de export van boomkwekerijproducten is bespro-
ken, in het bijzonder tijdens een separate bespreking met de 
Amerikaanse PD in hun hoofdkwartier in Riverdale.

Export in stuks 2014/2015 2015/2016
Bloembollen 1.244.613.611 1.290.938.258
Vaste planten 45.460.360 46.366.790
Top 5 Bloembollen 2014/2015 2015/2016
Tulipa 574.962.876 595.876.264
Lilium 154.434.459 156.219.468
Gladiolus 119.980.848 146.327.864
Iris 78.699.254 76.259.477
Narcissus 75.472.542 75.579.276
Top 5 Vaste planten 2014/2015 2015/2016
Hosta 10.279.930 10.958.948
Liatris 10.583.912 9.082.578
Hemerocallis 5.590.037 6.139.474
Convallaria 5.107.938 4.730.786
Paeonia 2.671.437 3.100.501

Ontwikkelingen retail centraal in bijeenkomst
Executive Club 
Leden van de Executive Club van Anthos komen vier keer per jaar bij elkaar om kennis 
te delen en te leren van mensen buiten het bollenvak. Het thema van de eerste bijeen-
komst in 2017 was ‘Inspelen op ontwikkelingen in retail’. Hiervoor waren retailspecialist 
Koen Hazewinkel en Patrick Franken, een paprikateler met een niet-alledaagse kijk op 
samenwerking en marketing, uitgenodigd. Hazewinkel gaf een doorkijk over meerdere 
jaren naar de gevolgen van de verzadiging in de supermarktwereld en de opkomst van 
discounters. Franken vertelde hoe hij als nieuwkomer met zijn snackpaprika Vitapep een 
plek heeft weten te veroveren in het supermarktschap. Ook vertelde hij hoe hij die plek 
weet te behouden door continu te innoveren. Inspirerende verhalen waarmee de ver-
binding werd gelegd tussen de theorie en de dagelijkse praktijk van het zakendoen met 
grote retailketens. 

Overzicht huidige leden Executive Club
Exporteurs: A. Frijlink en Zn. Export bv, C.S. Weijers en Zonen bv, De Ree Holland bv, Flor-
ex bv, Fred de Meulder Export bv, Haakman Flowerbulb bv, Jac. Uittenbogaard en Zn. bv, 
Kapiteyn bv, Kébol bv, Lily Company bv, M. Thoolen bv, Moolenaar bv, Van Zanten Hol-
ding bv, Witteman & Co. bv, Multiflora/Darwin Plants

Producenten: Boltha bv, C. Th. Ammerlaan, Heemskerk Vaste planten, H.M. van Haaster & 
Zonen, Holtmaat-van der Bijl Flowerbulbs, Kwekerij Oud Breeland, P. Pennings Bloembol-
lenbedrijf, Q.J. Vink & Zonen bv, Van Haaster Vijfhuizen, World Flower bv.


