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Kris Peeters in Londen voor bespreking Brexit
Brits bedrijfsleven op zelfde lijn als Belgische

Vice-eersteminister en minister van Economie Kris Peeters was maandag 13 en dinsdag 14 februari
in Londen voor gesprekken met de Britse overheid en zakenwereld over de Brexit. Hij bracht er een
pleidooi over van de Belgische bedrijfswereld voor een vlotte overgang naar een nieuwe
economische samenwerking na uitstap van Groot-Brittannië uit de EU. Tegelijk bracht de
ontmoeting met David Gauke, Chief Secretary of the Treasury, meer duidelijkheid over de intenties
van de Britse overheid: het Verenigd Koninkrijk heeft de vast intentie om tegen maart 2019
officieel de EU te hebben verlaten.
Kris Peeters: “Het Verenigd Koninkrijk is een van de belangrijkste handelspartners van België. Op
lange termijn willen Belgische bedrijven een nauwe economische samenwerking met het Verenigd
Koninkrijk die de eengemaakte markt zoveel als mogelijk evenaart. Wat me sterk opviel in Londen,
is dat onze bedrijven daarmee op één lijn zitten met het Britse zakenleven. Tegelijk is het duidelijk
dat het noch juridisch noch wettelijk mogelijk is om die toekomstige relatie tegelijk met de Brexit
te onderhandelen. Er zal dus nood zijn aan een overgangsperiode als we de economische schade
willen beperken”.
Vlotte overgang
Het bezoek aan Londen komt twee weken na het verschijnen van het tussentijdse rapport met
aanbevelingen van de Belgische Brexit-werkgroep.
Minister Peeters bracht de boodschap van het Belgische bedrijfsleven over aan de Britste Chief
Secretary of the Treasury David Gauke en Carolyn Fairbairn, directeur-generaal van de Britse
industriefederatie CBI. Hij nam daarnaast deel aan een ronde tafel met een twintigtal
vertegenwoordigers van de Britse financiële en dienstenindustrie.
Het overleg met dhr. Gauke maakte duidelijk dat het Verenigd Koninkrijk de vaste wil heeft om de
Brexit-boedelscheiding te regelen tegen maart 2019.
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Het overleg met de vertegenwoordigers van het Britse bedrijfsleven bracht dan weer een grote
eensgezindheid met de standpunten van het Belgische bedrijfsleven naar voor. Beiden willen kunnen
blijven samenwerken in zo groot mogelijke openheid.
Kris Peeters: “Het komt erop neer dat Belgische en Britse bedrijven dezelfde bezorgdheden delen.
Voor bedrijven is het niet zozeer van belang of er een harde of een zachte Brexit wordt. Veel
belangrijker is dat de nieuwe verhouding die daarop volgt voor economische groei en handel kan
blijven zorgen. Een zachte landing is daarbij essentieel. Een overgangsregeling die bedrijven en
overheden de kans geeft om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie, is absoluut noodzakelijk”.
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