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EDITO

De experten van ons competentiecentrum ‘Europa & Internationaal’ volgen
de uitdagingen en kansen van de internationale handel en investeringen op
de voet. En delen hun expertise en bevindingen met onze ledensectorfederaties en de bedrijfswereld in onze gloednieuwe, semestriële
VBO-analyse ‘Focus International Trade’. Met als dubbel doel:
ondernemend België informeren en het objectief debat over de impact van
de internationale handel op ons land stimuleren.

In tijden van aanhoudende gevolgen van
COVID-19 voor onze bedrijven en voor
de wereldeconomie, van internationale
spanningen en van onzekerheden rond
de Brexit, wil ik nog eens benadrukken
hoe cruciaal buitenlandse handel is voor
ons land.
Meer dan 85% van ons bbp en de gezondheid van talloze ondernemingen, groot
en klein, zijn afhankelijk van onze handel
en investeringen met onze partners, binnen en buiten Europa. Door zijn ligging,
zijn geschiedenis en de kwaliteit van de
producten en diensten van zijn ondernemingen, is ons land sterk geïntegreerd in
de wereldwijde waardeketens. In die
mate zelfs dat 1 job op 5 in België afhankelijk is van export buiten de Europese
Unie. Dat kan gaan om afgewerkte producten, maar evengoed om onderdelen
die worden gebruikt in de productie van
andere goederen.
Onze ondernemingen voeren ook uiteenlopende grondstoffen en onderdelen in,
om de toegevoegde waarde van de uitgewisselde producten te vergroten. Tot slot
zijn buitenlandse - Europese en internationale - investeringen goed voor honderdduizenden banen in België en dragen ze
bij aan ons innovatievermogen, de sociale
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zekerheid en de overheidsfinanciën in het
algemeen.
Daarom verdedigt het VBO een vrij, eerlijk en gereglementeerd handelssysteem: ‘free, fair and rules-based global
trade’.
Het belang van die commerciële werkelijkheid, die van ons land een van de
meest open economieën ter wereld
maakt, moeten we constant onder de
aandacht brengen. Temeer omdat die
werkelijkheid nog zo vaak miskend, en
zelfs bewust ontkend wordt.

De COVID-19-crisis maakte heel duidelijk
hoe belangrijk de internationale handel
en geglobaliseerde waardeketens zijn.
Los van tijdelijke logistieke problemen
hebben die ketens door de band goed
gewerkt. Op die ene opvallende uitzondering van bepaalde subsegmenten van
de gezondheidssector (bv. mondmaskers, ontsmettingsgels of beschermingskledij) na. Ze zijn van levensbelang voor
bevoorradingszekerheid voor onze ondernemingen.
En toch hebben onze bedrijven tijdens de
lockdown sterk geleden onder talrijke
nationale maatregelen die de landen binnen de interne markt op eigen bevoegdheid hebben genomen, zonder overleg
en vaak met een duidelijk protectionistische inslag. Die brachten het vrij verkeer
van goederen en werknemers zwaar in
het gedrang.
Uit onze ‘lessons learned’ na zes maanden lockdown blijkt nogmaals hoe sterk
economieën en ondernemingen binnen
waardeketens – zowel binnen Europa als
wereldwijd – met elkaar vervlochten zijn.
Vandaar de absolute noodzaak om de
toegang tot openheid van derde markten te blijven ondersteunen via een aan
regels onderworpen globalisering. En
om de goede werking van de interne
markt te blijven waarborgen, want die
staat voor de meest doorgedreven gereguleerde vrijhandelszone ter wereld.

1 job op 5 in België is
afhankelijk van export
buiten de Europese
Unie

Ten slotte herinner ik er graag aan dat
steun aan onze export, onder meer door
handelsakkoorden binnen de EU, maar
ook met Mexico of de Mercosur-landen
te bekrachtigen, een relancemaatregel
bij uitstek is. Een maatregel die bovendien zo goed als niets kost!
We hopen dan ook dat de nieuwe federale regering inspanningen blijft leveren
om de internationale handel te bevorderen in het belang van al onze ondernemingen en de welvaart van iedereen.
Pieter Timmermans
Gedelegeerd bestuurder VBO FEB

3

FOCUS INTERNATIONAL TRADE | OKTOBER 2020

FACTS & FIGURES
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Belang van buitenlandse handel

Impact COVID-19 op de
internationale handel

HET ABC VAN INTERNATIONALE HANDEL

NIEUWS

Handel en duurzame ontwikkeling
verzoenen

Handelsakkoord EU-Singapore

NIEUWS

NIEUWS

Handelsakkoord EU-Vietnam

Dossiers Airbus-Boeing

NIEUWS

DE ACTIES VAN HET VBO

CETA – Drie jaar later:
wel de lusten, niet de lasten

Economische diplomatie

ADVIES AAN DE EXPORTEUR

ONS CC TOT UW DIENST

EU-Verenigd Koninkrijk: de
voorbereidingstijd dringt!

Het competentiecentrum (CC)
Europa & Internationaal
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België is de

België staat op de 3e plaats in de
de graadmeter van economische, politieke
en maatschappelijke openheid in 203 landen

Klassering WTO

… waarvan

van het Belgische bbp is
afkomstig van

naar

INTERNATIONALISERING BUITEN DE
EU VAN BELGISCHE
BEDRIJVEN IN 2019

totale uitvoer

is gelinkt aan Belgische en
Europese uitvoer buiten de EU

Onrechtstreekse Belgische
uitvoer is goed voor
zijn verbonden aan
Belgische en Europese
uitvoer buiten de EU

totale uitvoer

in België gelinkt aan
buitenlandse handel
behoort tot de
waarvan 2/3 van de
werknemers laag- of
middengeschoolde
arbeiders of
bedienden zijn

De waarde van onze
onrechtstreekse uitvoer naar
de VS is gelijk aan bijna

zal zich in de komende jaren buiten
de EU situeren (meer bepaald in Azië)
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Op het eerste gezicht lijkt internationaliseren misschien eenvoudig en aantrekkelijk, maar in de
praktijk is het een handelsstrategie boordevol uitdagingen en kansen. Deze rubriek helpt u de
internationale context waarin u de activiteiten van uw onderneming ontwikkelt, beter begrijpen.

De COVID-19-pandemie heeft een ingrijpende weerslag op de wereldeconomie en de handelsstromen. Voor een volledige balans is het nog te vroeg,
maar hieronder alvast een aantal eerste vaststellingen.

Door handelsconflicten en verschillende
opflakkeringen van protectionisme was
de groei van de internationale handel
in 2019 gestokt en zette zich begin 2020
al een negatieve groei in (-1,5% in het
eerste kwartaal). Toen kwamen de
COVID-19-crisis en de maatregelen om
de pandemie in te dijken, die de curve
plots helemaal onderuithaalden (tot
-18% in mei).
Die daling heeft eerder te maken met
problemen aan de vraagzijde dan met
het niveau van het aanbod. Dat is alvast
wat onze sectoren rapporteerden bij
onze laatste zesmaandelijkse conjunctuurenquête: een ontoereikende vraag
kwam uit de bus als eerste reden voor de
terugval van de activiteit. Meer bepaald
deed de ontoereikende internationale
vraag de activiteit van onze sectoren
met 29% krimpen.
Overigens ging de handel in juni al flink
terug de hoogte in ten opzichte van mei,
met een maandelijkse groei van 16%
voor de Belgische export. Daaruit blijkt
dat onze ondernemingen zich snel
6

wisten aan te passen en het werk konden
herorganiseren om hun exportactiviteiten toch voort te zetten.
Ondanks dat herstel mogen we niet vergeten dat de internationale handel vandaag nog altijd op een veel lager peil
staat dan eind 2019. De tocht naar een
herstelde handel die voor welvaart moet
zorgen, kan dus nog lang en zwaar zijn,
maar moet worden aangemoedigd met
Belgische en Europese relanceplannen.
De situatie had bovendien een negatieve
impact op de handelsrisico’s wereldwijd,
zoals de risicobarometer van kredietverzekeraar Credendo aantoont (zie infografiek van Credendo op pagina 10).

Deze crisis bevestigde nog maar eens de
zeer sterke onderlinge afhankelijkheid
van de Europese ondernemingen en economieën. En voor alle duidelijkheid: de
Belgische export is voor de overgrote
meerderheid voor Europese landen (en
vooral buurlanden) bestemd.

Tijdens de lockdown in Europa hebben
de ondernemingen zwaar geleden onder de opeenstapeling van nationale
maatregelen die werden genomen zonder overleg en zelfs duidelijk protectionistisch waren. Denk aan grenscontroles
en sluiting van de grenzen, uitvoerbeperkingen, beperking van het vrij verkeer
van werknemers - in het bijzonder grensof seizoenarbeiders – en van de vrijheid
van dienstverlening, enz.
Het VBO klaagde die situatie onmiddellijk aan en trok bij de Belgische en Europese overheden aan de alarmbel over
concrete problemen waarmee onze ondernemingen te kampen kregen bij hun
in- of uitvoer, of bij de mobiliteit van hun
werknemers.

van de Europese Commissie om het vrij
verkeer van werknemers en goederen in
de hele bevoorradingsketen te vrijwaren
(bv. door versnelde grenscontroles
dankzij de zgn. ‘green lanes’).
Verder pleitte het VBO tijdens de fases
van de exit uit de lockdown voor maximaal overleg tussen de nationale overheden (vooral binnen de Benelux en in
de grensgebieden) en tussen die nationale overheden en de Europese instellingen.
Dat alles bevestigt de dringende noodzaak om de werking van de interne markt
en de Schengenzone te blijven waarborgen en versterken. Het zijn onmisbare
voorwaarden voor een vlot verkeer van
goederen en personen binnen Europa.

Het VBO en zijn sectoren waren dan ook
bijzonder positief over de inspanningen
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Lidstaten van de Europese Unie
Lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA)
Land dat de interne markt op 31 december
2020 zal verlaten

Het is een feit dat de EU voor veel toeleveringen afhankelijk is van de buitenwereld en dat heel wat bedrijven in België
vervlochten zijn met tal van geglobaliseerde waardeketens.
Maar de aanvoer via geglobaliseerde
waardeketens werkte tijdens de COVID19-crisis in het geheel genomen goed. In
tegenstelling tot wat bepaalde overhaaste conclusies beweren, heeft de
COVID-19-crisis in het algemeen geen
bewijs geleverd van een te grote of problematische afhankelijkheid van de EU
ten opzichte van leveranciers buiten de
8

EU. Integendeel, de geglobaliseerde
waardeketens vormen een deel van de
oplossing, niet van het probleem. Ze dragen bij tot de noodzakelijke diversifiering van de bevoorradingsbronnen of
de exportmarkten.
We zien dan ook geen massale terughaalbewegingen van productieactiviteiten
(reshoring) in België of de EU, noch een
herziening van de businessmodellen (productie- of bevoorradingsstrategieën).
Het komt er in de relancestrategieën dan
ook op aan dat ze verzekeren dat de geglobaliseerde waardeketens goed blijven werken, en dat de EU blijft openstaan voor internationale handel en investeringen.

Ondanks de goede werking van die waardeketens kampten sommige ondernemingen tijdens de crisis met logistieke en
operationele problemen. Die waren onder meer het gevolg van nationale lockdownmaatregelen die buiten de EU werden genomen en een impact hadden op
de activiteit van buitenlandse leveranciers (bv. Aziatische toeleveranciers voor
de Europese automobielsector). Verder
werden ondernemingen ook geconfronteerd met schaarste aan transportmaterieel (bv. containers in Azië) of met een
stijging van de transportkosten.
Tot slot moeten we, ondanks de algemene goede werking van de waardeketens, wijzen op een belangrijke uitzondering in een aantal segmenten van de gezondheidszorg. Daar viel op hoe sterk de
EU afhankelijk was van het buitenland –
meer bepaald Azië – voor bijvoorbeeld
persoonlijke
beschermingsmiddelen
(mondmaskers en beschermingskledij,
gels en flesjes) en generische geneesmiddelen en bestanddelen (bv. paracetamol). Laat alle verantwoordelijken de nodige lessen trekken zodat we in de toekomst dergelijke bevoorradingsproblemen kunnen vermijden.

Volgens het VBO moeten de verschillende bovenstaande vaststellingen worden meegenomen in het overleg over de
relance en de versterking van onze veerkracht.
De COVID-19-crisis liet duidelijk voelen
dat we moeten nadenken over de organisatie en versterking van de veerkracht
van zowel de overheden en de staten, als
de ondernemingen en de wereldwijde
waardeketens. Bovendien groeit het risico dat om het even welke crisis dezelfde pandemische dimensies aanneemt. Denk aan een klimaatramp, een

financiële crisis, een nucleair ongeval of
een cyberaanval.
Wat de veerkracht van de staten betreft, is het volgens het VBO belangrijk
dat België een grondige en structurele risicoanalyse maakt, rekening houdend
met de huidige situatie en potentiële crisissen en risico’s in de toekomst. En uiteraard ook met de lacunes die tijdens de
coronacrisis aan het licht kwamen. In de
ruime zin van het woord welteverstaan
(denk onder meer aan de werking van de
arbeidsmarkt). Dat moet leiden tot oplossingen op maat van ons land en die
helpen gelijkaardige crisissen in de toekomst beter aan te pakken.
Bij dat overleg kunnen ondernemingen
een constructieve rol spelen vanuit hun
ervaringen en expertise. En als in de oplossingen die op tafel liggen een rol is
weggelegd voor de privésector, zijn die
natuurlijk grondig te bespreken met de
betrokken actoren. Ze moeten ook de
nodige rechtszekerheid bieden.
Inzake de veerkracht van de ondernemingen en de waardeketens, vindt het
VBO dat dit in de eerste plaats onder de
verantwoordelijkheid valt van de economische actoren. We moedigen hen
daarom ook aan om een gelijkaardige
continue risicoanalyse te maken.
Vanuit de vaststelling dat de geglobaliseerde waardeketens ondanks de COVID19-crisis over het geheel genomen goed
hebben gewerkt, pleit het VBO om op dat
vlak elke vorm van politiek top-down interventionisme te vermijden. Ook protectionistische reflexen zijn uit den boze, gelet op het belang van de internationale
uitwisselingen en investeringen voor
onze heel open economie die sterk geconnecteerd is met de rest van de wereld.
Dat alles met een gezonde portie realiteitszin wat betreft de bescherming van
de Europese belangen.
9

FOCUS INTERNATIONAL TRADE | OKTOBER 2020

•

… de COVID-19-crisis meer impact
had op de internationale vraag dan
op het vermogen van de ondernemingen om hun aanbod van goederen en diensten op peil te houden;

•

… de handel en professionele mobiliteit in de interne markt sterk werden verstoord door de talrijke, nietgecoördineerde nationale maatregelen met soms duidelijk protectionistische trekjes;

•

… met uitzondering van bepaalde
subsectoren in de gezondheidssector, de geglobaliseerde waardeketens ondanks de pandemie bleven
functioneren. Dat maakte een diversifiëring van de bevoorradingsbronnen mogelijk;

•

… België en de EU zich moeten beraden over hoe ze hun veerkracht kunnen versterken met het oog op mogelijke nieuwe systeemcrisissen, en
toch blijven openstaan voor internationale uitwisselingen en investeringen. Dat alles met een gezonde portie
realiteitszin wat betreft de bescherming van de Europese belangen.
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Als kredietverzekeraar volgt Credendo constant de evolutie van de ‘landenrisico’s’. De
COVID-19-pandemie woog en weegt zwaar
op die risico’s. Hoe? Vooral door de steile
duik van de olieprijs en andere grondstofprijzen, het plotse stilvallen van het toerisme,
een sterke daling van transfers van werknemers in het buitenland naar hun thuisland,
een scherpe daling van de wereldwijde vraag
(en dus van de wereldwijde handel), of ook
het wegvallen van buitenlandse investeringen.
In dat kader stelde Credendo heel wat quoteringen bij naar beneden. Het verlaagde de
classificaties voor politiek risico op korte termijn in Latijns-Amerika (meer bepaald voor
Brazilië, Chili, Colombia en de Dominicaanse
Republiek), de Balkan, Zuidoost-Azië (Indonesië, Maleisië en Myanmar), Noord-Afrika
en het Nabije Oosten (Egypte en Jordanië)
en in Subsaharaans Afrika (onder meer Kenia
en Oeganda).
Voor 2021 zullen twee sleutelelementen de
evolutie van de landenrisico’s bepalen: enerzijds de evolutie van COVID-19 en, anderzijds, het antwoord van de lokale en internationale overheden. Een te bruuske stopzetting van de steunmaatregelen kan het herstel afremmen, terwijl een overdreven verlenging ervan zwaar zal wegen op de overheidsfinanciën. Overigens gingen dit jaar al
drie landen met precaire overheidsfinanciën
– Argentinië, Ecuador en Libanon – onderuit.
Er kunnen er nog volgen …

Politieke risico’s op korte termijn in december 2019
(situatie vóór COVID-19)

Politieke risico’s op korte termijn in september 2020
(huidige situatie)

Laag risico

Hoog risico

BRON Credendo
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Het handelsbeleid is niet altijd even gemakkelijk te vatten voor onze ondernemingen. Deze rubriek
verduidelijkt de belangrijkste thema’s van de internationale handel en de initiatieven van de Europese Commissie op dat vlak.

Sinds de CETA-saga van eind 2016 staat
de publieke opinie huiverig tegenover internationale handel en in het bijzonder
de vrijhandelsakkoorden die de Europese Unie onderhandelde. Die verdragen
zouden immers onze hoge sociale en milieunormen aantasten en maken zich bovendien schuldig aan een ‘race to the
bottom’, met handel - lees winst - als
enige geldige logica van onze uitwisselingen.
Handel is nochtans een geweldige hefboom voor duurzame ontwikkeling. Die
visie is sterk verankerd in het handelsbeleid dat de Europese instanties de afgelopen jaren voerden. Steunend op haar mededeling ‘Trade for All’ van 2015 neemt
de Europese Commissie systematisch een
omvangrijk hoofdstuk over duurzame
ontwikkeling of ‘Trade and Sustainable
Development’ (TSD) op in haar handelsakkoorden van de ‘nieuwe generatie’ (bv.:
EU-Zuid-Korea, EU-Canada, EU-Vietnam
en EU-Japan).
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Dat hoofdstuk bevat altijd bindende regels waarin de belangrijkste internationale sociale en milieunormen worden
herbevestigd. Als reactie op bepaalde
kritiek van het middenveld over hun ontoereikendheid startte de Europese
Commissie een grondige denkoefening
om de TSD-hoofdstukken aan te scherpen. Dat proces leidde begin 2018 tot
een actieplan met 15 punten (zie pagina
13) dat de uitvoering van de bepalingen
over duurzame ontwikkeling aanzienlijk
aanscherpt.
Belgische ondernemingen zijn vragende
partij om die hoofdstukken op te nemen
in vrijhandelsakkoorden. De verbintenissen op sociaal vlak, inzake milieu of mensenrechten die de Unie, haar lidstaten en
derde autoriteiten aangaan, moeten bijgevolg worden nageleefd. Hun implementatie moet duurzame ontwikkeling
bevorderen. En tegelijk een billijke reglementaire omgeving garanderen voor
Belgische en Europese ondernemingen
die op internationaal vlak steeds meer
worden geconfronteerd met praktijken
van oneerlijke handelsconcurrentie.

Partnerschap met de lidstaten en
het Europees Parlement
Samenwerking met internationale
organisaties
Faciliteren van de monitoring door
het middenveld, inclusief de sociale
partners
Uitbreiding van de toepassingsgebied voor het middenveld,
inclusief de sociale partners, tot het
volledige handelsakkoord
Actie inzake verantwoord
ondernemerschap
Prioriteiten van de partnerlanden
van de Europese Unie
Assertieve uitvoering van de
verplichtingen inzake
duurzame ontwikkeling

Aanmoedigen van de vroegtijdige
bekrachtiging van fundamentele internationale overeenkomsten
Onderzoek naar de doeltreffendheid
van de uitvoering van TSD-hoofdstukken
Gids voor de implementatie
van TSD-hoofdstukken
Meer middelen voor de uitvoering
van TSD-hoofdstukken
Ondersteunen van de klimaatactie
Handel en arbeid
Meer transparantie en een
betere communicatie
Antwoord op de TSDaanbestedingen binnen de termijn

European Commission, Non paper of the Commission services, Feedback and way forward on improving the implementation
and enforcement of Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade Agreements, 26 February 2018

Hoe dan ook, een handelsakkoord is au
fond geen akkoord over sociale zaken,
milieu of mensenrechten, en kan niet in
de plaats worden gesteld van andere internationale akkoorden of fora waar die
thema’s worden besproken en in regels
worden omgezet. We moeten ons hoeden voor buitensporige verwachtingen
ten aanzien van een instrument dat zijn
ambities niet kan waarmaken bij gebrek
aan tools.

Kan er daarom geen systeem van sancties worden ingevoerd voor partijen die
hun sociale en milieuverbintenissen niet
naleven? Geen gemakkelijke vraag.
Want, zonder hier in te gaan op de juridische details van de aansprakelijkheid van
de staten, stel dat van een land wordt beweerd dat het een afspraak uit een handelsverdrag schendt (bv. over het internationaal arbeidsrecht), dan is het bijzonder moeilijk om het oorzakelijk verband
aan te tonen. Wie is dan immers strafbaar? De onderneming voor een vastgestelde tekortkoming? Of moeten daarentegen de plaatselijke autoriteiten
13
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worden aangemoedigd hun internationale verplichtingen na te leven? De aard
van de sancties is evenmin duidelijk: zijn
die derde autoriteiten een financiële
compensatie verschuldigd of moeten er
hogere douanetarieven komen? In dat
laatste geval: voor welke sector(en)
geldt de heffing - wat in voorkomend geval aanleiding kan geven tot politieke
kuiperijen? De kans is ook reëel dat het
partnerland
vergeldingsmaatregelen
treft, waardoor de oorspronkelijke doelstelling wordt voorbijgestreefd.
Daarom verdient de keuze van de commissie om via aanmoedigingen bij te dragen tot duurzame ontwikkeling in de
handelsbetrekkingen voorrang. In het
bijzonder de samenwerking met internationale organisaties, zoals de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) of de United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC), zijn concrete
pistes die kunnen worden uitgewerkt.
Die organisaties kennen beter dan wie
ook hun eigen regelgeving en de

gevoeligheden van hun lidstaten. Ze
worden dagelijks geconfronteerd met
moeilijkheden op het terrein en de meerwaarde van de expertise van hun internationale ambtenaren staat buiten kijf. Het
zou verkeerd en ondoeltreffend zijn om
daar geen gebruik van te maken. Die instellingen werken trouwens volgens hun
eigen institutionele logica die voortvloeit uit een delicate consensus tussen
hun leden.

Een comité dat op het hoogste niveau
wordt gecontroleerd door de ‘ministers’
van Handel van de partijen in het verdrag
volgt de uitvoering van de TSD-hoofdstukken op. De praktische evaluatie van
de verbintenissen gebeurt door de ‘Domestic Advisory Groups’ (DAG), met actoren uit het middenveld en de ondernemingswereld. Die monitoringmechanismen worden de jongste jaren in

VOORBEELD
Trade for Decent Work Agenda
Een voorbeeld van een gezamenlijk handelsinitiatief dat moet
worden gepromoot: de samenwerking tussen de Europese
Commissie en de Internationale Arbeidsorganisatie inzake de
‘Trade for Decent Work Agenda’, gelanceerd op 1 januari 2019
voor de betere uitvoering van fundamentele arbeidsovereenkomsten in Vietnam, Bangladesh en Myanmar.
Donor Europese Unie
Duur project Januari – december 2019
Betrokken landen Bangladesh, Myanmar en Vietnam
Begunstigden Sleutelministeries en andere gouvernementele
agentschappen, werkgevers- en werknemersorganisaties, bedrijven, keystakeholders (denk aan rechters en juridische professionals,
wetgevende organen, mensenrechtenorganisaties …) en media.
© International Labour Organization, 2019
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bepaalde mate geïnstitutionaliseerd.
Die evolutie mag er echter niet tot leiden
dat de rol van de plaatselijke autoriteiten
wordt overgenomen. Die autoriteiten
moeten als eerste verantwoordelijk blijven, voor de uitvoering en de naleving
van de internationale verplichtingen. De
Europese Commissie en de Belgische autoriteiten verbinden zich trouwens tot
een versterking van de plaatselijke administratieve capaciteiten van de handelspartners van de Unie.
De implementatie van de TSD-verplichtingen waarin de verdragen voorzien,
werd onlangs versterkt. Zo komt er in het
kader van het handelsakkoord EU-ZuidKorea een procedure om geschillen over
de TSD-uitvoering te beslechten. Het
vormt een eerste test van het klachtenmechanisme in een hoofdstuk over duurzame ontwikkeling. Het zou nuttig zijn de
concrete impact ervan te evalueren.
Internationaal actieve Belgische ondernemingen zijn ook nauw betrokken bij
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Met de waarden en principes die ze exporteren, de opname ervan in hun businessmodel, de innovatieve processen en hun dagelijkse businessactiviteiten dragen ze bij tot duurzame ontwikkeling in het gastland. Belgische ondernemingen hebben met succes
tal van vrijwillige MVO-initiatieven ingevoerd in de textielsector, de sector van
de zeldzame metalen, de agrovoedingssector, de diamantsector, de chemie, of
nog, de energiesector.
De bevoegde autoriteiten moeten aandacht blijven besteden aan de verschillende mechanismen en instrumenten die

hefbomen vormen voor duurzame ontwikkeling, zoals de vrijhandelsakkoorden
van de Unie en de inspanningen inzake
due diligence en MVO. Ook individuele
ondernemingen zijn ontegensprekelijk
maatschappelijk verantwoordelijk. Maar
laten we ervoor zorgen dat ze niet de rol
van politieagent van de internationale
regels moeten spelen. Immers, handel
verzoenen met duurzame ontwikkeling
is een zaak van responsabilisering van
de verschillende actoren in functie van
hun eigen rol en capaciteiten.

• … de internationale handel een hefboom is voor duurzame ontwikkeling. Onze ondernemingen steunen
die om evidente redenen van duurzaamheid, maar ook van eerlijke concurrentie. Een handelsakkoord – een
essentieel instrument voor de gereguleerde vrijhandel – is de motor
voor duurzame vooruitgang.
• … een handelsakkoord geen perfect
instrument is en niet de intrinsieke
missie heeft om structurele problemen in de partnerlanden aan te pakken.
• … de verantwoordelijkheid op sociaal vlak, inzake milieu en mensenrechten een gedeelde verantwoordelijkheid is van de lokale autoriteiten en de ondernemingen ter
plaatse, elk binnen hun respectievelijke rol.
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NIEUWS

Het internationale handelsnieuws brengt een stroom aan – vaak – cryptische en wisselvallige berichten. In deze rubriek ontcijferen we de jongste feiten en evoluties die van ver of dichtbij te maken hebben met de internationale activiteiten van onze Belgische ondernemingen.

Het vrijhandelsakkoord EU-Singapore
trad in werking op 21 november 2019
en is het eerste tussen de EU en een lidstaat van de economische en politieke
gemeenschap
van
Zuidoost-Azië
(ASEAN).
Singapore profileert zich als de belangrijkste economische en logistieke hub
van deze bijzonder dynamische regio
van de wereldeconomie, met een markt
van 600 miljoen consumenten. De bilaterale economische relatie met België
wordt geraamd op een volume van
meer dan 6 miljard euro aan handelsverkeer per jaar en bleef de afgelopen
jaren eerder constant. Het handelsakkoord biedt tal van kansen aan ongeveer 1.300 Belgische ondernemingen
die naar Singapore uitvoeren en zal de
handelsstromen in beide richtingen
versterken.
Het akkoord voorziet in de quasi totale
schrapping van de douanetarieven over
een periode van vijf jaar, in het bijzonder daar waar er nog bepaalde tariefpieken waren. Sinds eind 2019 kunnen
elektronische, petrochemische, farmaceutische of agrovoedingsproducten
(bv. bier) uit de Europese Unie vrij van
invoertaksen op het grondgebied van
Singapore worden ingevoerd.
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Daarnaast verdwijnen tal van technische handelsbelemmeringen die beide
partijen overbodig vinden. Dat is het
geval in vier belangrijke sectoren: elektronica, automobiel, farmaceutische
producten en medische uitrusting en
hernieuwbare energie. Daarnaast bevat het akkoord een belangrijk onderdeel over de vereenvoudiging van de
douaneprocedures (vereenvoudiging
en inkorting van de tijd die nodig is om
de administratieve procedures uit te
voeren) en een betere bescherming van
de intellectuele eigendom. Stuk voor
stuk ontegensprekelijke troeven voor
de handel met deze commerciële hub.
De toegang tot de dienstenmarkt in
Singapore is aanzienlijk verbeterd voor
Europese operatoren in de domeinen
van IT, professionele diensten (boekhouders, architecten, ingenieurs …), telecommunicatie, onderzoek en ontwikkeling, maritiem vervoer of nog, toerisme.
– Unsplash / Peter Nguyen

standaarden. Er werden quota en aanzienlijke tariefdalingen onderhandeld
voor Europese landbouw- en visserijproducten, wijn en gedistilleerde dranken en bier.

– Unsplash / Alice Young

Het handelsakkoord EU-Vietnam trad
in werking op 1 augustus 2020 . Het akkoord, dat door bijna alle leden-sectorfederaties van het VBO wordt gesteund, opent de opkomende markt
van Vietnam (ook lid van ASEAN) voor
Belgische en Europese ondernemingen.
Het vrijhandelsverdrag voorziet in een
liberalisering van tarieven op termijn
(tien jaar) voor ongeveer 99% van de
uitgewisselde koopwaar. Sinds 1 augustus komt 65% van de Europese producten vrij van douanerechten op de
Vietnamese markt. Voor de sectoren
van machines en toepassingen, alsook
een groot deel van de farmaceutische
en chemische producten, zijn de rechten al weggevallen. Een periode van
tien jaar (voor de toegang tot de Vietnamese markt) geldt voor de automobielsector, aangevuld met gemeenschappelijke internationale regels en

Naast de schrapping van de tarieven en
de toegang tot de markt krijgen onze
in- en uitvoerders eenvoudigere, gemakkelijkere en modernere douaneprocedures in beide richtingen. De
technische
handelsbelemmeringen
werden in lijn gebracht met de vigerende internationale standaarden. Zo
worden vanaf nu de conformiteitskosten verlaagd en zorgt de openbare (online) toegang tot de geldende normen
in de regelgeving voor een grotere
transparantie.
Het handelsverdrag biedt nieuwe mogelijkheden aan Europese investeerders en dienstverleners dankzij de opening van de financiële sector, de sector
van het maritiem transport, van de zakelijke diensten, telecommunicatie en
distributie in Vietnam. Ze krijgen m.a.w.
dezelfde mogelijkheden als de lokale
ondernemingen.
Tot slot bevat het akkoord een omvangrijk hoofdstuk over duurzame ontwikkeling met dwingende bepalingen
in verband met het klimaatakkoord van
Parijs en de acht basisovereenkomsten
van de Internationale Handelsorganisatie. Een onafhankelijk orgaan met vertegenwoordigers van het middenveld
van beide partijen staat in voor de opvolging van de verplichtingen van dat
hoofdstuk.
17
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De bijna 15 jaar oude handelsoorlog tussen de Europese Unie en de
Verenigde Staten over de staatssteun aan grote vliegtuigbouwers woedt in
alle hevigheid voort.

De Amerikaanse tegenmaatregelen –
aangekondigd na het jongste rapport
van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)
in de zaak Airbus (DS316) – werden van
kracht op 18 oktober 2019 . Die maatregelen zijn het antwoord van Washington
op de jarenlange overheidssubsidies die
de onderneming Airbus kreeg van de Europese Unie en van vier lidstaten (Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en
Frankrijk) en die de VS als illegaal bestempelen. Die bijkomende belastingen
(van 10 tot 25%) die de EU moet betalen,
zijn volledig in overeenstemming met de
regels van de WTO.
Bovendien publiceerde de vertegenwoordiger voor de Amerikaanse handel
(USTR) op 23 juni 2020 een ‘nota voor
commentaar’ met een lijst van nieuwe
producten waarop bijkomende taksen
tot 100% zouden kunnen worden geheven.
Op 24 juli 2020 publiceerde de onderneming Airbus dan weer een persbericht
over de amendementen bij haar nieuwste
contracten met de Franse en Spaanse autoriteiten die volgens haar nu in overeenstemming zijn met het subsidierecht van
de WTO. Kunnen we ons dus vragen stellen bij de eenzijdige beslissing van de
Verenigde Staten om tariefmaatregelen
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op te leggen voor sommige Europese producten.
De Europese Commissie startte ook een
procedure om de subsidies aan Airbus in
overeenstemming met de recente regels
en beslissingen van de WTO te laten verklaren. Als een WTO-panel zou oordelen
dat de subsidies van de Unie perfect wettelijk zijn, dan zouden de Verenigde Staten geen reden meer hebben om douanerechten te heffen op de Europese producten. Door de blokkering van het arbitragesysteem van de WTO verwachten
we geen eindbesluit op korte termijn.

– Belga Images

Parallel met het dossier Airbus diende de
Europese Unie in 2005 een soortgelijke
klacht (DS353) in tegen de Verenigde
Staten. De Amerikaanse federale regering en de plaatselijke autoriteiten zouden subsidies toekennen aan Boeing die
niet legaal zijn. Als gevolg kreeg de Europese Unie het recht om op haar beurt tariefmaatregelen te nemen op Amerikaanse producten, ter waarde van jaarlijks 4 miljard USD (publicatie WTO van
13 oktober 2020).

Kortom, de wederzijdse vermoedens van
niet-naleving van de regels van de WTO
pleiten in het voordeel van een politiek
akkoord tussen Washington en Brussel
om de huidige bilaterale handelsspanningen (meer bepaald de Amerikaanse
overbelasting op de invoer van staal en
aluminium uit de EU) niet op de spits te
drijven.

In antwoord op de Europese vordering
benadrukten de diensten van de vertegenwoordiger voor de Amerikaanse handel (USTR) op 6 mei 2020 dat die Amerikaanse steun volledig in overeenstemming is met de regels van de WTO na de
intrekking van het fiscaal gunstregime
dat de staat Washington aan Boeing had
toegekend (‘Washington State Business
& Occupation Tax Rate Reduction’). Volgens de Verenigde Staten heeft de Unie
geen geldige juridische grondslag meer
om tegenmaatregelen op te leggen.
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In september was het drie jaar geleden
dat het handelsakkoord tussen de EU
en Canada (CETA) in werking trad. Of,
om precies te zijn: het commerciële luik
van het CETA trad ‘voorlopig’ in werking in september 2017. De volledige
tekst treedt pas ‘definitief’ in werking
nadat alle betrokken parlementen het
akkoord bekrachtigden.
Na de moeilijke discussie in Franstalig
België eind 2016, kunnen we nu met
recht en reden zeggen dat het akkoord
zijn vruchten afwerpt. De Belgische
export is gestegen en onze negatieve
handelsbalans werd positief!
Het CETA heeft de handel tussen België
en de EU enerzijds en Canada anderzijds niet alleen goedkoper (tariefverlagingen) en eenvoudiger (vereenvoudiging van douaneprocedures) gemaakt.
Het is voor nieuwe Belgische en Europese spelers nu ook eenvoudiger om
hun goederen en diensten aan te bieden in Canada, inclusief voor overheidsopdrachten.
Tussen 2014 en 2019 verdubbelde de
Belgische export naar Canada en sinds
de invoering van het CETA nam de Belgische goederenexport met 42,2% toe,
in het bijzonder in de sectoren van de
chemie, de transportproducten en metalen en materialen. Ook het Canadese
aandeel in de Belgische export is tussen
2014 en 2019 bijna verdubbeld. Bovendien steeg onze export naar Canada,
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ondanks de coronapandemie, ook in de
eerste zes maanden van 2020 met nog
18,5% (t.o.v. 2019). Een logisch gevolg
van CETA is dat ook de import uit Canada toenam, maar minder sterk dan de
export. De combinatie van beide leidt
vandaag tot een positieve handelsbalans.
Aan die bijzonder positieve trends sinds
2017 kunnen we bovendien toevoegen
dat er van de grootste bezorgdheden in
2016 vandaag niets te merken is. Zo
worden we bijvoorbeeld niet geconfronteerd met een enorme problematische import vanuit Canada, en is het
recht van nationale overheden om te
reguleren niet op losse schroeven gezet. Nog maar eens het bewijs van de
deugdelijkheid en de positieve effecten van de handelsakkoorden die de EU
sluit met haar belangrijkste handelspartners.
Het handelsverkeer tussen de EU en Canada moet uiteraard van nabij worden
opgevolgd en er moet worden gecontroleerd of de bevoegde overheden de
wederzijdse verplichtingen waarin
het akkoord voorziet ook effectief nakomen.
Op basis van bovenstaande vaststellingen hoopt het VBO dat alle bevoegde
parlementen van ons land het CETA
bekrachtigen (naar het voorbeeld van
de Kamer en het Vlaamse Parlement).

ACTIES VAN HET VBO

Het VBO is heel actief op het gebied van economische diplomatie, zowel in het buitenland (in het
kader van staatsbezoeken en economische missies) als in België. Zo stimuleert het de contacten
tussen de Belgische bedrijfswereld en buitenlandse overheden en onderhoudt het nauwe banden
met de diplomatieke wereld in Brussel, in het bijzonder met de ambassadeurs van onze belangrijkste
handelspartners.

Het VBO organiseerde online een
gedachtewisseling tussen zijn eigen
besluitvormingsorganen (het Strategisch
comité en de Raad van bestuur) en
Europees Commissaris voor Justitie
Didier Reynders. Op de agenda: de
Europese aanpak van de COVID-19-crisis
en
het
omvangrijke
Europese
relanceplan. De focus lag op de
energietransitie en digitalisering en op de
versterking van de veerkracht van de EU
en haar lidstaten om het hoofd te kunnen
bieden aan toekomstige crises. De
Commissaris gaf ook toelichting bij een
aantal initiatieven die hij op touw zette of
nog wil zetten op het vlak van
vennootschapsrecht,
due
diligence,
consumentenbescherming en artificiële
intelligentie.

De besluitvormingsorganen van het VBO
spraken met Z.E. dhr. Martin Kotthaus,
ambassadeur van Duitsland in België. Hij
gaf een overzicht van de socio-economische toestand in zijn land en zette een
aantal kernprioriteiten van het Duitse
EU-voorzitterschap op een rijtje.

Het VBO ontmoette de ambassadeur van
het Verenigd Koninkrijk, Z.E. dhr. Martin
Shearman, voor een gedachtenwisseling
over de onderhandelingen tussen de EU
en het VK. Het VBO sprak de hoop uit dat
de onderhandelingen zouden uitmonden
in een ambitieus en evenwichtig handelsakkoord dat de handels- en investeringsstromen zo soepel mogelijk houdt en de
21
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eerlijke concurrentie tussen bedrijven en
de integriteit van de interne markt vrijwaart.
Het VBO verwelkomde de nieuwe Nederlandse ambassadeur in Brussel, Z.E. Pieter Jan Kleiweg de Zwaan. De ontmoeting stond in het teken van de historische
vriendschappelijke band tussen Nederland en België. Ter illustratie: Nederland
is onze belangrijkste leverancier van goederen wereldwijd (66 miljard euro in
2019) en onze derde grootste exportmarkt (48 miljard euro in 2019).

Het VBO nam deel aan een hoorzitting
georganiseerd door het Parlement van de
Duitstalige gemeenschap over het
vrijhandelsakkoord EU-Mercosur (Brazilië,
Argentinië, Uruguay en Paraguay). Het
VBO steunt het akkoord omdat het voor
veel Belgische ondernemingen de handel
zal vergemakkelijken en goedkoper zal
maken
(o.a.
tariefverlagingen)
en
bovendien nieuwe kansen zal bieden op
die vier markten. Het VBO onderschreef
nogmaals het hoofdstuk duurzame
ontwikkeling en benadrukte dat het
essentieel is dat alle partijen het akkoord
effectief uitvoeren.
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Het VBO ontmoette, samen met een
aantal sectorfederaties, Z.E. dhr. Ronald
J. Gidwitz, Amerikaans ambassadeur in
België en huidig vertegenwoordiger van
de VS bij de EU. De bilaterale relatie, de
handelsspanningen tussen de VS en de
EU, alsook wat er op het spel staat bij de
presidentsverkiezingen in november
kwamen aan bod.

Ook de vergadering van Platform International van het VBO op 2 oktober stond
in het teken van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Voormalig Belgisch
ambassadeur in Washington Z.E. dhr.
Dirk Wouters gaf zijn visie op onze bilaterale relatie met de VS. Professor André
Sapir (ULB en Bruegel-instituut), Luisa
Santos en Eleonora Catella (BusinessEurope) legden de link met een reeks
geostrategische belangen en de huidige
handelsspanningen tussen de EU en de
VS.

Het VBO ontmoette de ambassadrice
van Frankrijk H.E. mevrouw Hélène Farnaud-Defromont en Franck Riester, afgevaardigd minister verantwoordelijk voor
Buitenlandse Handel en Aantrekkingskracht. Op de agenda: de reactie van de
Belgische en Franse overheid op de coronacrisis en de respectieve prioriteiten
inzake het socio-economisch herstel.

Op uitnodiging van de Duitse ambassadeur in België, Z.E. dhr. Martin Kotthaus,
stelde het VBO zijn socio-economische
prioriteiten voor het najaar voor aan verschillende Europese ambassadeurs in
Brussel. Het VBO zette ook zijn verwachtingen voor de nieuwe federale regering
en zijn prioriteiten in het kader van de relance in België en Europa uiteen. Daarnaast deelde het zijn bezorgdheden en
prioriteiten in het Brexit-dossier. Heel
wat ambassadeurs tekenden present
voor de ontmoeting, zowel in persoon
(Frankrijk, Spanje, Hongarije, Letland) als
online (Italië, Tsjechië, Estland).
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ADVIES AAN DE EXPORTEUR

Internationaal zakendoen is voor veel ondernemingen niet langer een vrijblijvende opportuniteit,
maar een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen groeien. In deze rubriek geven we gericht advies
bij het thema ‘internationaal zakendoen’.

Er blijven grote vraagtekens over de afloop van de onderhandelingen
inzake de handelsrelatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2021. Die dag trekt het VK de deur van de interne markt en de douane-unie immers definitief achter zich dicht.
Ook al schakelden de onderhandelaars
sinds half juni een tandje hoger in hun
zoektocht naar een ambitieus (en in
principe tarief- en quotavrij) vrijhandelsakkoord, veel vooruitgang werd
er niet geboekt.

Op basis van die vaststellingen en in samenspraak met onze leden-sectorfederaties, moedigen we alle ondernemingen, groot en klein, aan om zich vandaag al goed voor te bereiden op de
nakende veranderingen.

Op heel wat punten is het water tussen
beide partijen nog héél diep, vooral dan
op het vlak van eerlijke concurrentie en
visserij. Een ‘cliff-edge’-scenario (waarbij de handel vanaf 1 januari 2021 onder
de (soms torenhoge) WTO-douanerechten valt) is dus verre van afgewend.

Daarbij kunnen ze een beroep doen op
tal van openbare informatiebronnen.

Ook al sluiten de EU en het VK tijdig een
vrijhandelsakkoord, dan nog zal hun relatie ingrijpend veranderen vanaf 1 januari 2021. Vanaf dan gelden immers
bepaalde douaneprocedures- en formaliteiten, terwijl heel wat bedrijven
die handelen met het VK net geen of
nauwelijks ervaring hebben met handel
buiten de EU.
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Zo bundelde de Europese Commissie
de veranderingen die op til staan in de
verschillende sectoren. Ook de FOD
Economie biedt up-to-date informatie
voor de ondernemingen, waaronder
een Q&A en de Brexit Impact Scan.

28 OKTOBER 2020
van 11.45 u. tot 16.00 u.
MET DE STEUN VAN

IN SAMENWERKING MET

Op 28 oktober organiseert het VBO een
multisectoraal webinar om kleine en
grote ondernemingen te informeren over
de onderhandelingen tussen de EU en
het VK en de veranderingen die ingaan
op 1 januari 2021.

Belgische experts van de
verschillende betrokken
overheden zoomen in op de
impact op het contractrecht,
de import/export, de
arbeidsmobiliteit …

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGEN
vbo.be/events
of scan de QR-code
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ONS CC TOT UW DIENST

Het competentiecentrum (CC) Europa &
Internationaal van het VBO verzorgt de
redactionele inhoud van deze nieuwe Focus International Trade, dat eens per semester verschijnt.
Twee redenen voor deze publicatie:
vooreerst omdat de internationale handel cruciaal is voor onze heel open economie met zijn kleine en grote ondernemingen. Daarnaast wordt die economische
werkelijkheid te vaak onderbelicht, en
onvoldoende objectief bovendien, waardoor bestuurders en ondernemers er
weinig greep op hebben.

Het VBO speelt een actieve rol in diverse
facetten van de internationale handel.
Op zijn agenda staan onder andere:
•

het permanent waken over de
goede werking van de interne Europese markt;

•

de follow-up van de Europese handelspolitiek;

•

de promotie van vrijhandelsakkoorden bij ondernemingen;

•

de opvolging van de handelsspanningen en hun impact;

•

het beschermen van de investeringen van onze ondernemingen in het
buitenland, en omgekeerd, van de
buitenlandse investeringen in ons
land;

•

en de organisatie van tal van activiteiten inzake economische diplomatie, waaronder de actieve deelname
aan staatsbezoeken en economische missies.

Olivier Joris
Executive Manager

Thomas Julien
Adjunct-adviseur
Mika Camps
Attaché
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Het VBO, dé stem van de ondernemingen in België,
staat – via een 40-tal lid-bedrijfsfederaties – voor meer
dan 50.000 kleine, middelgrote en grote ondernemingen
die 75% van de tewerkstelling in de private sector voor
hun rekening nemen. Onze leden zorgen voor 80% van
de export en creëren 2/3 van de toegevoegde waarde in
ons land. Als enige overkoepelende interprofessionele
werkgeversorganisatie vertegenwoordigen we ondernemingen uit de drie gewesten van ons land.
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