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Ik ben Lennard van Otterloo, een ondernemer die nu al dertien jaar in het Verenigd Koninkrijk 

woont. Ik heb zowel een politieke als een zakelijke achtergrond en Brexit is dan ook zo’n gebied 

waar ik beide achtergronden kan verenigen met het zijn van een Brexit ervaringsdeskundige. In die 

hoedanigheid ben ik sinds vorig jaar een wekelijkse Brexit columnist voor De Ondernemer, een 

column die ook regelmatig in onder meer het Brabants Dagblad verschijnt. Daarnaast heeft Brexit, 

en alle chaos er omheen, mij ertoe aangezet om een bedrijf op te zetten dat het MKB wil helpen 

wijs te worden uit alle Brexit herrie. Als je je afvraagt wie toch die drukke Brit in de zaal is, dat is 

Philip, mijn zakenpartner. Samen runnen wij Torbay Intelligence. 

 

Maar goed, Brexit dus. Ik wil het, als inleiding, even hebben over een aantal achtergronden bij wat 

we nu in het Verenigd Koninkrijk zien. Achtergronden die een context kunnen geven bij de chaos 

en schijnbaar irrationeel gedrag dat verschillende Britse partijen laten zien. 

 

Nu vraag je je misschien af waarom het nuttig is om dat te weten. Vertel mij liever wat de 

invoertarieven gaan worden, wat het voor mijn bedrijf gaat betekenen en of er ook kansen liggen 

voor mijn bedrijf. Voor zover we überhaupt al iets kunnen zeggen komt dat later vandaag ook nog 

volop aan bod met de leden van het panel. Ook hebben we Marc Groothuijse van BrexitLoket.nl in 

de zaal. Toch denk ik dat het nuttig is om de context een beetje te begrijpen om beter te kunnen 

inschatten waarom er zulke ogenschijnlijk onlogische beslissingen worden genomen aan de andere 

kant van de Noordzee, en welke beslissingen er misschien nog wel genomen gaan worden. 

 

Laten we voor op stellen, ik ben het niet per se oneens met veel van de mensen die voor Leave 

hebben gestemd. Veel mensen hebben alle reden om boos te zijn in het Verenigd Koninkrijk. Ieder 

land heeft zijn grootste probleem wat voor die inwoners het grootst voorstelbare probleem is. 

Maar, als je landen met elkaar gaat vergelijken dan is mij toch wel duidelijk dat de problemen in 

sommige landen toch wel van het ernstiger aard zijn dan andere. Dan kom je tot de conclusie dat, 

ondanks al het geklaag, Nederland en haar bevolking het toch best wel goed voor elkaar heeft. 

 

Maar goed, Britse onvrede dus. In de jaren tachtig is een hoop industrie verdwenen en amper 

vervangen. Hele delen van het land zijn op z’n minst net zo arm als Wallonië. En voor veel 

Nederlanders is Wallonië denk ik het dichtstbijzijnde gebied waar je denkt ‘God, dit is toch echt 

een andere wereld’. Sinds de financiële crisis is daar nog bovenop gekomen dat hele delen van de 

bevolking hun inkomen de laatste tien jaar niet hebben zien groeien. Er is een redelijke groep 

mensen die met één baan hun hoofd niet boven water kunnen houden. Het Verenigd Koninkrijk is 

een duur land maar met relatief lage lonen. 

 

Leg daar dan een decennialange slechte pers overheen die de EU de schuld geeft van van alles en 

nog wat (De Britten hadden al Fake News decennia voordat het een naam kreeg), en het is niet zo 



vreemd dat een paar mensen de onvrede onder de gewone man om hebben kunnen zetten in een 

Leave stem. 

 

Maar, die Leave stem heeft ook een aantal onzichtbare zaken zichtbaar gemaakt. De onvrede 

bijvoorbeeld, maar ook wat een grote rol die samenwerking van 28 landen die wij de EU noemen 

eigenlijk allemaal voor ons regelt. Voor ons als burger maar ook voor onze bedrijven. 

 

De afgelopen twee jaar is er geen week voorbijgegaan waar we niet iets nieuws hebben ontdekt 

wat ook op het niveau van de 28 is geregeld. Van voedselveiligheid tot transportvergunningen. Van 

pilotenlicenties tot grensoverschrijdend schulden innen.  

 

Zoals de financiële crisis in 2008 de economie en financiën redacteuren van pagina 30 in de krant 

naar de voorpagina haalde, haalt de Brexit ineens allerlei douane en handels experts midden in het 

nieuws. Ik deel ineens regelmatig het podium met douane experts die de afgelopen twee jaar 

meer aandacht hebben gekregen dan in hun hele carrière daarvoor. In 2008 hadden niet-experts 

het ineens over Credit Default Swaps, Collaterized Debt Obligations, Sub-Prime hypotheken. Sinds 

2016 hebben niet-experts het ineens over non-tariff barriers. 

 

Non-tariff barriers zijn handelsbarrières waar het niet gaat om importheffingen maar om 

standaarden (niet om geld maar om kwaliteit). De reden dat je geen Amerikaanse kip in de 

Europese supermarkt ziet liggen is niet omdat wij met z’n achtentwintigen de importtarieven te 

hoog hebben gelegd. Het is omdat kip in de VS verplicht in chloor gewassen moet worden terwijl 

dat hier juist expliciet verboden is. Ook laten wij geen met hormonen geïnjecteerd vlees toe. 

 

De strijd die we nu in de Britse politiek zien is er eigenlijk een rondom wat voor land het wil zijn in 

tien jaar tijd. Wil het een land zijn van lage standaarden en goedkope import. Eentje waarbij het 

haar eigen agrarische sector in de steek laat in ruil voor goedkoop voedsel uit de Verenigde Staten 

en Azië. Of wil het nou juist een nationalistisch economisch beleid voeren waar eigen bedrijven 

eerst gaan. Met hoge importtarieven bijvoorbeeld. 

 

Die strijd is te zien in de Britse politiek. Een groot deel van de boze man en vrouw in de straat wil 

liever een nationalistische economische politiek terwijl veel mensen die sinds het referendum aan 

de knoppen zitten het liefst juist alles opengooit. Ook als het om immigratie gaat, maar dat zal je ze 

niet te hard horen zeggen op dit moment. 

 

Die strijd gaat nog wel even door en het is niet met honderd procent zekerheid te zeggen maar ik 

verwacht dat de Free Market types te veel weerstand van de bevolking gaan vinden. 

 

Ik verwacht dat het Verenigd Koninkrijk over een jaar of vijf, zes, weer terug is in een situatie die 

min of meer vergelijkbaar is met nu. Alleen dan zonder inspraak. Een enorm eigen doelpunt dus. 

Waarom? Omdat ze als relatief klein land op wereldschaal eigenlijk niets in de melk te brokkelen 

hebben en, wat ze ook doen, nog steeds aan drie kanten letterlijk door de EU omgeven zijn en die 

handel dus altijd makkelijker zal zijn. 



 

Maar goed, als ze uiteindelijk straks toch weer vrij dichtbij de EU zitten, betekent dat dan dat er nu 

allemaal niets aan de hand is? Dat zou ik niet willen zeggen. Er gaat zonder twijfel verstoring 

optreden, problemen voor sommige Nederlandse bedrijven en heel veel Britse bedrijven. Een 

Pond die waarschijnlijk verder weg zakt. 

 

Maar, als internationale ondernemer in de zaal hier, zijn er ook misschien voordelen uit te halen? 

Ik denk het wel. Kijk eens naar die Britse concurrent, afnemer of leverancier die het straks 

misschien moeilijk gaat krijgen. Als het Pond verder zakt is het misschien zinnig om ze voor een 

koopje over te nemen met je harde euro’s. Reken maar dat de Amerikanen ook op de loer liggen 

om hetzelfde te doen, dan heb ik liever een Nederlands bedrijf. 


