COMMUNIQUÉ
16/02/2021 – Brexit: Bedrijfsbezoeken door minister Clarinval in Oost en West-Vlaanderen
Op 16/02 bracht federaal minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kmo’s, Landbouw, Institutionele
Hervormingen en Democratische Vernieuwing, David Clarinval, een werkbezoek aan West- en OostVlaanderen. Na een bezoek met het FAVV in het havengebied in Zeebrugge, bezocht de minister de
aardappelverwerker Agristo in Wielsbeke en Brouwerij Huyghe in Melle. Het centrale thema van het
dagprogramma was de brexit en de impact ervan op de ondernemingen. Minister Clarinval wilde uit
eerste hand vernemen met welke uitdagingen de bedrijven geconfronteerd werden.
Met dertig vrachtwagens per dag die naar het VK vertrekken, is het VK goed voor 35% van de export
voor Agristo. Het bedrijf had zich al lang vooraf heel goed voorbereid op het uittreden van het VK uit
de EU, zodat de gevolgen van de Brexit redelijk beperkt blijven. De grootste moeilijkheid is het feit dat
de Britse douanediensten nog graag met papier werken, volgens CEO Hannelore Raes. Agristo kijkt
echter ook vooruit naar 1 april en 1 juli wanneer er extra controles zullen komen. Aan minister Clarinval
werd gevraagd om hierover af te stemmen met zijn Britse collega’s, zodat bedrijven meer duidelijkheid
krijgen over de juiste draagwijdte van deze controles. De minister stelde dat het belangrijk is om de
communicatielijnen met de Britse overheid open te houden. Het gebrek aan digitalisering van de Britse
douane is een belangrijke bekommernis die hij zal delen met zijn Europese collega’s.
Voor Brouwerij Huyghe komt de Brexit boven op de gevolgen van de coronapandemie en de langdurige
sluiting van de horeca. Ook bij Brouwerij Huyghe had men zich goed voorbereid op de Brexit, maar
toch verwacht CEO Alain De Laet een terugval van de export naar het VK, de vierde exportmarkt van
het bedrijf. “Onze klanten worden door de Brexit geconfronteerd met tal van problemen: de
transportkosten stijgen, door de hele papiermolen zijn verzendingen ook langer onderweg waardoor
last-minute bestellingen niet meer mogelijk zijn, de labels op het bier moeten aangepast worden, extra
certificaten zijn nu nodig, enz.”
Opvallend was dat bij beide bedrijfsbezoeken ook de protectionistische houding van Frankrijk werd
aangekaart. Bij Agristo ging het om de strikte voorwaarden die de Franse autoriteiten koppelen aan
het gebruik van het label “Haute valeur environnementale” voor organische producten, waardoor het
voor buitenlandse producenten moeilijk is om organische producten op de Franse markt te brengen.
Voor Brouwerij Huyghe uit het Franse protectionisme zich in de hoge accijnzen die op zware bieren
worden geheven. Deze bieren zijn voornamelijk importbieren, waarvan een groot deel uit België komt.
Minister Clarinval had oor voor deze opmerkingen en liet weten deze verder te onderzoeken.
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