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VRIJHANDELSAKKOORDEN

Gebruik de voordelen
van vrijhandelsakkoorden!
Na de Tweede Wereldoorlog zetten de grote mogendheden
een universeel systeem op om de handel tussen uit- en invoerders van goederen te regelen en de internationale handel open
te stellen. Zo ontstond het globale kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat lag aan de basis van een significante
daling van de douanetarieven en zorgt ervoor dat er vandaag
betrekkelijk vrij handel kan worden gedreven aan de hand van
duidelijke regels.

M

et de tijd strekte dat kader zich − naast de louter tarifaire
aspecten − uit tot andere domeinen, zoals de diensten,
de intellectuele eigendom of de handelsbeschermings-

maatregelen. Ondanks alle inspanningen wordt de verdere
ontwikkeling al meer dan tien jaar fors vertraagd. Nieuwe economische spelers op het wereldtoneel en de talrijke toetredingen tot de
WTO maken consensus steeds moeilijker. De onderhandelingen
van de Doha-cyclus voor de verdere ontwikkeling (opgestart in
2001) liepen geleidelijk vast zonder vooruitzicht op grote doorbraken. In het licht van die blokkering van het multilaterale niveau,
kozen de Staten voor een alternatief en sloten ze bilaterale of
regionale vrijhandelsakkoorden.

VRIJHANDELSAKKOORDEN EUROPESE UNIE
In de jaren 60 werden de belangrijkste handelsbevoegdheden
van de lidstaten overgeheveld naar het Europees niveau. Met
het Verdrag van Lissabon (2009) werden die bevoegdheden
uitgebreid tot de directe buitenlandse investeringen en tot de
handelsaspecten van de intellectuele eigendom. Het maakt de
Commissie exclusief bevoegd om over handels- en investeringsakkoorden te onderhandelen in naam van de Unie en haar
lidstaten. Het optreden van de EU in handelsaangelegenheden
schrijft zich ten volle in de regels van de WTO in.
Het Europese handelsbeleid, waarvan vrijhandelsakkoorden het
instrument bij uitstek zijn, heeft als eerste doel om derde
markten te openen voor de Europese importeurs en exporteurs.
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Dat beleid integreerde geleidelijk ook de

Sinds het akkoord met Zuid-Korea neemt de

Het dalen of wegvallen van bilaterale

globale waardeketens (‘global value

EU in haar bilaterale akkoorden systema-

douanetarieven maakt het mogelijk om

chains’), het groeiende belang van de

tisch specifieke bepalingen op die verwijzen

goedkoper in en uit te voeren – voor kmo’s

diensten en de digitale handel. Bovendien

naar internationale sociale en milieunormen,

vaak een cruciale voorwaarde om te

stoelt het beleid op een set waarden.

en ijvert ze zo onder meer voor duurzame

internationaliseren. Zelfs al zijn de tarieven

ontwikkeling, mensenrechten en goed

relatief al laag, dan nog kunnen enkele

bestuur (lees ook het kader op p. 14).

percenten een groot verschil maken voor de
volumes in kwestie. Aan ieder product
worden bovendien duidelijke oorsprongsregels verbonden, waarna invoerders en
uitvoerders de afgesproken preferentiële
tarieven kunnen genieten.

"HANDEL, DAT ZIJN JOBS"
“Handel is geen abstract begrip. Handel, dat zijn
jobs en nieuwe opportuniteiten voor Europese
ondernemingen van elke grootte. Elk extra
miljard aan export levert 14.000 extra banen op
in de EU. Wanneer de EU handel drijft, voeren
we onze sociale en milieunormen uit, net als onze
normen op het vlak van gegevensbescherming
en voedselveiligheid.” - Jean-Claude Juncker,
voorzitter Europese Commissie (State of the
Union – 13/09/2017)

Handelsakkoorden zijn ook bedoeld om
niet-tarifaire belemmeringen weg te
nemen die de markttoegang bemoeilijken.
De partijen kunnen beslissen om samen te
werken op regelgevend vlak. Zo kunnen ze
diverse administratieve verplichtingen
afstemmen of stroomlijnen (bijv. certificatietests), zonder dat dit de Europese normen
verzwakt. De meeste akkoorden bevatten
een hoofdstuk over douanefacilitering om
de vereisten voor het in-, uit-, doorvoeren
en classificeren van producten te vereenvoudigen. Dat is tijd- en kostenefficiënt.
Gezien het belang van de dienstensector
voor de Europese economie zijn de

De Europese Unie sloot diverse soorten
handelsakkoorden met meer dan honderd
landen wereldwijd. Momenteel onderhandelt de Commissie over vrijhandelsakkoorden met een tiental internationale partners,
zoals Japan, Indonesië en Mercosur
(Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay).
Binnenkort volgen gesprekken met
Australië en Nieuw-Zeeland.

VOORDELEN VOOR DE
ONDERNEMINGEN
Vrijhandelsakkoorden ‘van de nieuwe
generatie’ omvatten heel uiteenlopende
facetten m.b.t. internationale handel en
investeringen. Ze scheppen een voorspelbaar en transparant reglementair kader en
verhogen zo de rechtszekerheid. Dat is

hoofdstukken over het grensoverschrijdend aanbieden van diensten belangrijker
geworden. Die maatregelen bevorderen de
markttoegang, verbieden iedere vorm van
discriminatie en garanderen transparantie
over de uitzonderingen en de subsectoren
die worden uitgesloten van het akkoord.
Duidelijke verbintenissen over de bescherming van intellectuele eigendom,
gebaseerd op Europese en internationale
normen, omkaderen de uitvoer van
innoverende producten. Robuuste bepalingen inzake copyright zijn recent in dit
soort akkoorden opgenomen om de
creatieve industrie en de digitale sector te
beschermen. Ook het overdragen van

gegevens tussen landen wordt omkaderd. T

cruciaal voor elke onderneming die de stap
zet naar een buitenlandse markt.
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Bepalingen voor tijdelijke werknemersmobiliteit en de erkenning van
beroepskwalificaties zorgen voor een
significant vlottere toegang van
Europese werknemers tot een derde
markt, bijvoorbeeld voor ‘service-na-verkoop’ of de installatie van
een productietool in het buitenland.
Investeringsbepalingen garanderen
de markttoegang in de sectoren van
het akkoord en de bescherming van
Europese investeerders tegen
discriminatie en directe of indirecte
onteigening in het partnerland.
Dankzij handelsakkoorden krijgen
Europese ondernemingen in heel
diverse sectoren (ICT, bouw, textiel…)
vaak een ongeziene toegang tot

GEVOLGEN AKKOORD TUSSEN EU EN ZUID-KOREA
Het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Zuid-Korea (2011) is een voorbeeld van de
positieve gevolgen van een akkoord ‘van de nieuwe generatie’ voor de Europese
ondernemingen. Dat akkoord leidde volgens de Europese Commissie tot 59%
meer Europese export van goederen naar Zuid-Korea en een positieve impact op
de handelsbalans van de Unie van 3,1 miljard euro. Ook de uitvoer van diensten
nam in die periode met liefst 49% toe. De directe investeringen van Zuid-Korea in
de EU stegen met 59% en die van de EU in Zuid-Korea met 32%.
“Toen de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea in 2011 van kracht
werd, herdacht ons bedrijf zijn logistieke strategie. Vroeger sloegen we onze
producten op in China en gebruikten we onze vestiging in Beijing als hub om onze
klanten in Azië te bedienen. Met de nieuwe overeenkomst besloten we onze
goederenstroom te optimaliseren en rechtstreeks van België naar Zuid-Korea te
verschepen. Resultaat? Minder transportkosten, minder invoerrechten in China
(rond de 5%), en ook onze klanten in Zuid-Korea sparen 8% invoertaks uit (vergele-

buitenlandse overheidsopdrachten,

ken met invoer uit China). Dat versterkte onze concurrentiepositie in een land met
felle concurrentie rond elektronische producten en het ondersteunde ons succes

waardoor ze kunnen meedingen naar

in dat land.” – Olivier De Boeck, Managing Director ASIA, B.E.A. Asia.

aanbestedingen die voorheen voor
hen gesloten bleven.

HOE GA JE TE WERK ALS ONDERNEMING?
De meeste bepalingen van een handelsakkoord worden uitgevoerd door de administraties van de lidstaten van de EU en van het
derde land, zonder dat de bedrijven zelf iets moeten ondernemen. Sinds januari 2017 moeten Belgische (Europese) uitvoerders zich
wel registreren in de zgn. REX-database (Registered Export System) van de Europese Commissie om de preferentiële tarieven te
kunnen genieten in het kader van een aantal handelsakkoorden (waaronder dat met Canada). Via de Belgische douaneautoriteiten
kent de Commissie een REX-identificatienummer toe aan de uitvoerder. Die levert zelf een herkomstattest van het product af
waarop het REX-nummer vermeld moet staan. Vanaf dat moment zijn op het exportproduct de bilaterale preferentiële tarieven van
toepassing. Dit systeem zal waarschijnlijk ook gelden in de toekomstige handelsakkoorden tussen de EU en onder meer Japan,
Singapore en Vietnam.
“Balta is de grootste Europese producent van vloerbekleding in textiel en exporteert naar meer dan 130 landen. Het recente
vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada brengt de invoertarieven voor onze producten in Canada terug naar nul, komende van
6,8 tot 14%. Het spreekt vanzelf dat wij voorstander zijn van verdere vrijhandel waardoor wij met onze innovatieve, creatieve
producten nieuwe markten kunnen veroveren.” – Geert Vanden Bossche, Marketing Director Balta Industries.
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