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Vier en een half jaar nadat de Britten verrassend genoeg voor een Brexit stemden, is er nu ook een
handelsakkoord met de Europese Unie. “Een kerstcadeau voor de Britten”, volgens de Britse premier Boris Johnson.

Johnson vindt Brexit “kerstcadeau”
BREXIT
BRUSSEL
Liliana Casagrande

“De Brexit is een
akkoord, dat
zekerheid biedt aan
bedrijven en reizigers
en aan alle
investeerders in ons
land”

H

et gonsde al even van
de geruchten over een
“kerstdeal” tussen het
Verenigd Koninkrijk
en Europa. Donderdagmiddag werd die
ook beklonken. Eerst was de deal
aangekondigd voor 9 uur ’s morgens, maar het was nog uren
wachten alvorens alle punten en
komma’s geregeld waren. Waardoor Larry, de kat van Johnson,
intussen de show stal. Voor het
oog van de draaiende tv-camera’s
ving hij namelijk een vette duif.
Het filmpje ging viraal.
Al wapperend met de 1.246 pagina’s van het akkoord zei Boris
Johnson dat hij een cadeautje had
voor iedereen die zin heeft om na
Kerstmis iets te lezen. “Een akkoord dat zekerheid biedt aan bedrijven en reizigers en aan alle investeerders in ons land vanaf 1 januari, een akkoord met onze
vrienden en partners in de EU.”
De harde brexiteers zouden liever
helemaal geen deal hebben gehad,
maar zo grof kon Johnson het niet
spelen. Corona heeft de Britse
economie al een uppercut verkocht, een extra klap door een
harde deal, zouden de mensen wel
heel hard in hun portemonnee
voelen. Bovendien was er ook nog
de file van de duizenden geblokkeerde vrachtwagens en de lege
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winkelrekken die duidelijk toonden wat Brexit betekent.
Voor Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is het
vrijhandelsakkoord een “eerlijke,
rechtvaardige en evenwichtige”
overeenkomst die de Europese belangen zal beschermen. “Eindelijk kunnen we Brexit achter ons
laten. Europa blijft vooruitgaan.”
De Britten waren op 31 januari al
uit de Europese instellingen gestapt, vanaf 31 december verlaten
ze ook de douane-unie en de inter-

ne markt. Het vrijhandelsakkoord verzekert dat de wederzijdse handel in goederen ook in de
toekomst tariefvrij en zonder
quota zal verlopen. De toegang
van Europese vissers tot Britse
wateren bleef tot het allerlaatste
moment het grootste struikelblok, maar ook daar is een akkoord over. De vangstquota voor
Europese vissers in de Britse wateren verminderen met 25 procent,
over 5,5 jaar wordt alles herbekeken. De Vlaamse vissers hadden

blijkbaar op 10 jaar gehoopt, dus
die timing wordt krap om investeringen af te schrijven.

Erasmus

De Britten kunnen ook blijven
deelnemen aan bepaalde Europese programma’s, zoals het onderzoeksprogramma Horizon. Maar
ze zien af van Erasmus, het Europese
uitwisselingsprogramma
voor studenten. Volgens Boris
Johnson is dat te duur. Ook over
het naleven van de deal zelf is er

een akkoord gesloten. Er wordt
een gemeenschappelijke raad opgericht waarin alle problemen besproken kunnen worden. Beide
partijen beschikken over vergeldingsmaatregelen wanneer het
akkoord wordt geschonden.
Het Britse parlement komt op 30
december samen om te stemmen
over het handelsakkoord. Zelfs de
oppositie zal zich niet verzetten.
“We aanvaarden dit akkoord,
maar de gevolgen ervan zijn de
uwe en enkel de uwe”, zei oppositieleider Keir Starmer nog aan het
adres van de regering van Johnson. Van de Schotten moet Johnson geen steun verwachten. De
Schotse premier Nicola Sturgeon
zegt dat het tijd is “om onze eigen
toekomst als onafhankelijke, Europese natie in kaart te brengen”.
Het Europees Parlement komt
voor 31 december niet opnieuw
samen, de definitieve ratificatie
volgt pas in 2021. Intussen gelden
er voorlopige afspraken.

“Brexit doet in Limburg 791 jobs sneuvelen”
BREXIT
HASSELT
Liliana Casagrande
Ook al legt de Brexit geen
invoertarieven of quota op,
toch zal het handelsakkoord
geld en jobs kosten. “In
Limburg zullen er 791 jobs
sneuvelen”, zegt Johann Leten,
gedelegeerd bestuurder van
Voka Limburg.
“We zijn blij dat er een akkoord
is, want anders waren we teruggevallen op de tarieven van de
Wereldhandelsorganisatie en
zouden die kunnen oplopen tot
30 procent”, zegt Leten die het
Verenigd Koninkrijk goed kent
omdat hij er gestudeerd heeft.
“Dat hadden veel bedrijven
niet overleefd. Maar er is ook
een keerzijde aan het akkoord.
Het Verenigd Koninkrijk

wordt voor ons een derde land.
Als je met een Europees bedrijf
handelt, volg je dezelfde regels als
in het binnenland. Je moet met
niks rekening houden. Voor het
Verenigd Koninkrijk verandert
dat. Voor een groot bedrijf is dit
geen probleem, maar voor kleinere bedrijven brengt dit veel rompslomp met zich mee. Die hebben
meestal ook nul ervaring in het
omgaan met derde landen. Daarom hebben we samen met gedeputeerde Tom Vandeput bij de provincie een helpdesk opgericht om
bedrijven te ondersteunen. Daar
kunnen ze de klok rond naar mailen, we zullen hen zo snel mogelijk
helpen. Voor corona hebben we
met een dergelijke helpdesk ook al
3.000 dossiers verwerkt.”

6.500 jobs sneuvelen

Volgens een berekening van de
KU Leuven zullen er door de
Brexit in Vlaanderen 6.500 jobs
sneuvelen en zal de economie voor

1,8 miljard euro aan goederen en
diensten verliezen. “Aangezien
Vlaanderen het meest getroffen
wordt, moet ook de grootste som
van het Belgische deel uit de 5 miljard Europese middelen van het
Brexitfonds naar Vlaanderen
gaan”, vindt Johann Leten. “De
83 miljoen euro extra steun van de
Vlaamse regering is zeer welkom.”
Limburg is volgens Leten een van
de sterkst getroffen regio’s. “WestVlaanderen staat op één, daar
gaat het vooral om voeding en tapijten. Dan volgen wij. In Limburg springt er niet een bepaalde
sector uit. Vroeger zou dat Ford
Genk zijn geweest, nu is dat verdeeld over van alles: peren, bieren,
chocolade,...”
“Voor de Britten is de Brexit trouwens ook geen goede deal. Uiteindelijk zal hen dit 4 procent van
hun bbp kosten. Johnson maakt
ook een fout door uit Erasmus te
stappen, het Europees uitwisse-
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lingsprogramma voor studenten.
Want er zijn meer studenten die
naar het Verenigd Koninkrijk
trekken dan er Britse studenten in
Europa studeren. Dat bracht hen

dus geld op.” Ook voor consumenten die op Britse websites kopen verandert er trouwens iets.
“Ze zullen één procent meer BTW
betalen dan nu.”

