
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 officieel in gang 
gezet. Er is geen weg terug meer en in twee jaar tijd moet de exit deal worden afgerond. 
 
Het worden spannende jaren en naar de uitkomst van de deal kunnen we slechts gissen. Het is echter 
veelbetekenend dat er richting Engeland steeds fermere taal wordt gesproken, bijvoorbeeld 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 handelsbetrekkingen. 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 onzekerheid 
moeten verkeren en ik acht het waarschijnlijk 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 marktgegevens 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 zusterorganisaties 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 ambassade georganiseerde ontmoeting was succesvol en biedt voldoende houvast om in 
gezamenlijkheid een strategie te ontwikkelen waarmee in het licht van Brexit recht wordt gedaan 
aan de belangen van het Nederlandse en Engelse bedrijfsleven in de tuinbouwsector. 
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