It takes two to tango
Op 29 maart 2019 is het zover: dan trekt het Verenigd Koninkrijk definitief de deur achter zich dicht
en neemt het afscheid van de Europese Unie. Het vertrek gaat niet over rozen en de spanning aan
weerszijden van de onderhandelingstafel neemt met de week toe.
Als de EU en het VK niet tot een akkoord komen, volgt een harde Brexit. De Britten stappen dan uit
zonder dat er een handelsakkoord met de Europese Unie is gesloten. In dit gitzwarte scenario wordt
Nederland keihard getroffen, want het VK is na Duitsland onze tweede EU handelspartner; maar
liefst 10% van alle geëxporteerde Nederlandse producten en diensten wordt ernaartoe verscheept
en het ziet ernaar uit dat Nederland in 2030 met een verlies van minimaal 25 miljard euro wordt
geconfronteerd.
Onze belangen zijn groot en het is zorgelijk dat het proces zo stug verloopt. Het is te hopen dat de
onderhandelingen zo snel mogelijk worden vlot getrokken, want bij een harde Brexit wordt het
bedrijfsleven geconfronteerd met de herinvoering van import- en exportcontroles, verhoogde
administratieve lasten, importheffingen en mogelijke protectionistische maatregelen ter
bescherming van de lokale productie. Ook sluit ik op voorhand niet uit dat donkere fytosanitaire
wolken zich boven onze hoofden zullen samenpakken.
De economische schade voor de Britten is ook niet mals, want in de eerste jaren na Brexit krijgt men
te maken met een economische recessie, wordt geen economische groei gerealiseerd en in 2030
moet men rekening houden met een verlies van 450 miljard euro. Brexit kent alleen maar verliezers
en dat maakt het extra moeilijk om te komen tot een acceptabele deal.
It takes two to tango, maar in het geval van Brexit is zelfs de juiste toonhoogte nog niet eens
gevonden en dus blijft de dansvloer angstvallig leeg. De klok tikt echter door en als beide kampen
niet bereid zijn om concessies te doen, dan vallen de EU en het VK in een diep gat. Het is te wensen
dat partijen binnenkort wel de dans in de juiste maat weten te openen en in het belang van het
bedrijfsleven elkaars tenen in dat proces zullen ontzien.

