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B U I T E N L A N D

Kopieermachine vanBritse
handelsministerhapert

Mathijs Schiffers
Londen

Een kwestie van ‘copy-paste’. Zo simpel
zou het zijn. Er zijn zo’n veertig vrijhan-
delsakkoorden tussen de Europese Unie
en andere landen. Het Verenigd Konink-
rijkkandaarnadebrexit inbeginselgeen
aanspraakmeer opmaken.Maar ’s lands
minister van internationale handel, de
brexitoptimistLiamFox,beloofdebedrij-
veninzijn landdatalleakkoordeneen-op-
eenzijnovergenomenop29maart2019,de
datumdiealsbrexitdagopdeagendastaat.
Inmiddels weet het Britse bedrijfsle-

ven beter. Volgendeweek stemt het Brit-
se parlement opnieuw over de brexitdeal
van TheresaMay. Omdat de situatie niet
wezenlijk is veranderd ten opzichte van
medio januari, toendedealhardsneuvel-
de in het Lagerhuis, hangt eennieuwe te-
gensteminde lucht. Enhoe staathetmet
de belofte van Fox? Vande veertig verdra-
gen zijn er zes ‘gekopieerd en geplakt’.
De EU-handelsverdragenmet de econo-
mische grootmachten Canada, Japan en
Zuid-Koreazittendaarnietbij.Weldiemet
deFaeröerEilandenenPalestina.

‘Dit is een serieus probleem’, zegt Paul
Hodges vanReady for Brexit, dat het Brit-
semidden- en kleinbedrijf adviseert over
degevolgenvanhetnaderendevertrekvan
deBrittenuit deEU. ‘NeemSchotsewhis-
ky. De vaatjes zijn weken onderweg om
Zuid-Korea te bereiken. Op hetmoment
van aankomst kan de lading geconfron-
teerdwordenmetimporttarievenvan20%,
terwijl op hetmoment van verzenden in-
voernoggratiswas.’

De ScotchWhisky Association beaamt
de zorgen en schat dat de industriemet
£52mlnaanextra invoerheffingengecon-
fronteerdzalworden,alsdehandelsverdra-
genvandeEUnietgecontinueerdworden
voordeBritten.

Alshetoverdebrexitgaat,gaathetvaak
over de dreigende haperingen in de han-
del tussendeBrittenendeEU. Inmiddels
is duidelijk dat ook de handel tussen de
Brittenenandere landengevaar loopt.Als
het Lagerhuis de deal vanMaymet Brus-
sel toch goedkeurt, lijkt het acute risico
afgewend. Er komtdaneenovergangspe-
riode van 21maanden ende verwachting
is dat landen die handelsverdragenmet
deEUhebbenafgesloten,dezeafspraken
gedurende die tijd ook voor de Britten la-
tengelden.

Mochtdedeal vanMaywederomsneu-
velen,danmaghetLagerhuiszicheerstuit-
laten over de wenselijkheid van een ver-
trek zonder deal op 29maart.Wordt dat
ookafgewezen,danwordtergestemdover
het aanvragen van uitstel, waarbij ondui-

De ScotchWhisky
Association schat de
extra invoerheffingen
voor de industrie op
£52mln

delijk is of de EUmet uitstel instemt en
voorhoe lang.

Dekansopeenvertrekzonderdealblijft
dusbestaan,redenwaaromNickyMorgan
van de parlementaire commissie voor fi-
nanciële zaken de regering vroeg omeen
plan vanaanpak.DeBritse regeringheeft
geen zeggenschap over de handelstarie-
venwaarexporteursmeetemakenkrijgen.
Maar het kanwel bepalenwat er gebeurt
met tarieven over import. Als die opeens
worden ingevoerd, kandat leiden totpro-
blemen.DeBritseauto-industrie,die veel
vanhaaronderdelenimporteert,krijgtdan
extrakostenvoordekiezen, terwijldecon-
sument duurder uit kan zijn voor zijn da-
gelijkseboodschappen.

Het gerucht gaat dat deBritse regering
deheffingenopzo’n90%vande ingevoer-
degoederentot (nagenoeg)nulwil reduce-
renomdeze gevolgenaf tewenden.Maar
bevestigd is dat nogniet.
Het betreft een lastige balanceeract,

volgensMichael Gasiorek, die economie
doceertaandeUniversiteit vanSussex.Al-
lereerst is het zo dat de regels van deWe-

reldhandelsorganisatievoorschrijvendat
eenlandnietmagdiscriminerenmethan-
delstarieven. Oftewel: de Brittenmogen
voor land A geen gunstiger tarieven han-
terendan voor landB.

Daarnaast loop je het risico je toekom-
stigeonderhandelingspositie teondermij-
nen,aldusGasiorek. ‘Als jenuimporttarie-
venschrapt,sta jemindersterkals jestraks
metdezelfde landengaat pratenover een
nieuwhandelsverdrag.’

DatlaatstewordtvolgensGasioreksowie-
soeenprobleemvoordeBritten.Hijdoelt
op Japan, dat de brexit lijkt te willen aan-
grijpenomdeBritten tebewegen tot con-
cessies die deEUeerdernietwilde geven.
Gevraagd naar het magere resultaat

van de handelsgesprekken, antwoordde
de Britse handelsminister Fox sussend
dat die altijdmet gedoe zijn omgeven en
uitdraaien op lastminutedeals. Of dat nu
ookzois, isvoorhetbedrijfslevennieteens
zo relevant,meentHodges van Ready for
Brexit. ‘Bedrijven kunnen daar nietmee
uitde voeten.VoorSchotsewhisky-expor-
teurs is debrexit al de realiteit.’

Volgensminister Liam Fox, hier in Downing Street, draaien handelsgesprekken
altijd uit op lastminutedeals. FOTO: PETERNICHOLLS/REUTERS

$ LiamFoxbeloofde handels-
verdragenEU te kopiëren

$Maar er zijn geen dealsmet
landen als Canada en Japan

$ Dit tot bezorgdheid van het
bedrijfsleven in zijn land

E U R O PA

Parlements-
commissie
stemt inmet
pulsvisverbod

RiaCats
Brussel

DevisserijcommissievanhetEuro-
peesParlementheeftgisterencon-
formverwachtingvrijwelunaniem
ingestemdmet het totaalverbod
op de pulsvisserij per 1 juli 2021.
Slechts tweevande25commissie-
leden onthielden zich van stem-
ming: deNederlandse Europarle-
mentariërs Annie Schreijer-Pierik
(CDA)endeafwezigePetervanDa-
len(ChristenUnie).Tweeanderen,
vandeBritseUkip-partij, stemden
tegen. De overige 21 leden gingen
akkoord.

Dit betekent niet dat het totaal-
verbod op het puls- of elektrisch
vissen nu definitief is. Volgende
maandmoet het voltallige Euro-
pees Parlement nog instemmen
met het politiek akkoord, dat een
delegatie van het parlement on-
langs heeft geslotenmet de Euro-
pese Commissie en de lidstaten.
De stemming in april lijkt echter
slechts een formaliteit, omdathet
EuropeesParlementzichvorig jaar
almet een grotemeerderheid uit-
sprak voor een verbod.

VoordeNederlandsevissersvloot
betekenthetnaderendeeindevan
het pulsvissen een enorme klap.
Ruimtachtigvandebijnadriehon-
derd viskotters in Nederland zijn
uitgerustmet het peperdure puls-
vistuig, met een waarde van zo’n
€300.000 per boot. Een groot deel
verliestnogdit jaarzijnvergunning
als gevolg van de deal tussen lid-
staten, parlement enCommissie.
Mogelijkmagslechts5%blijven

pulsvissentotdathet totaalverbod
over tweeënhalf jaar officieel van
krachtwordt, stelde landbouwmi-
nisterCarolaSchoutenonlangs.Er
is volgens haar namelijk nog veel
onduidelijk over de overgangspe-
riode. Eerderwerd gedacht dat 42
vande84Nederlandsepulsvissers
hunontheffingzoudenbehouden
tot half 2021.
Pulsvissen is omstreden, om-

dat het volgens tegenstanders zo-
alsmilieuorganisaties ‘wreed’zou
zijn. Platvissenworden namelijk
met elektrische schokjes van de
zeebodemopgeschrikt en vervol-
gens gevangen.

VolgenshetkabinetendeNeder-
landse vissersvloot is het pulsvis-
sen juist veelmilieuvriendelijker
dan de traditionele ‘boomkorme-
thode’.
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