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EDITO 

 

Handel en investeringen zijn essentieel in een heel open economie als de 

onze. De goede werking van de geglobaliseerde waardeketens speelt daar-

bij een sleutelrol, ze ligt aan de basis van de diversifiëring van onze import 

en export. 

 

 

De actualiteit drukt ons echter met de 

neus op de feiten: die goed geoliede ma-

chine is erg kwetsbaar voor buitenlandse 

gebeurtenissen of evoluties. Denk maar 

aan de Brexit, de tijdelijke blokkering van 

het Suezkanaal of de exportbeperkingen 

in het kader van corona.  

Daarom is het nu belangrijker dan ooit 

om de ‘free, fair and rules-based global 

trade’ te beschermen, ondersteunen en 

aan te moedigen.  

Vooreerst moeten we de handel be-

schermen tegen de vele protectionisti-

sche uitwassen en andere geopolitieke 

spanningen die onze handel en ons be-

drijfsleven rechtstreeks of onrecht-

streeks beïnvloeden. In dat opzicht 

stemt het aantreden van de Biden admi-

nistratie tot optimisme over de trans-At-

lantische relatie, althans wat vorm en 

stijl betreft. Maar we moeten voorzichtig 

blijven.  We zien immers dat de nieuwe 

regering de ‘Made In America’-bepa-

lingen inzake overheidsopdrachten ver-

sterkt en tot nader order de extra Ameri-

kaanse invoerrechten op staal en alumi-

nium uit de EU bestendigt. 

Ten tweede moeten we de handel on-

dersteunen. Het stemt me tevreden dat 

de Europese Commissie, in het kader van 

de modernisering van haar handelsstra-

tegie, benadrukt dat de EU moet blijven 

openstaan voor de wereld. Uiteraard 

zonder uit het oog te verliezen of haar 

handelspartners hun engagementen wel 

degelijk nakomen. Dat alles in het teken 

van duurzaamheid, in Europa en daarbui-

ten. Blijven openstaan voor internatio-

nale handel – zonder daar al te naïef in te 

zijn – is voor mij een prioriteit, zeker ge-

zien de soms simplistische of utopische 

– Belga Images 
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visie rond de ‘strategische autonomie’ 

van de EU ten opzichte van de rest van de 

wereld.  

Ten derde moeten onze ondernemingen 

worden aangemoedigd om te internati-

onaliseren en hun producten en diensten 

te valoriseren op groeimarkten, zowel in 

Europa als in de rest van de wereld. Het 

economisch herstel in Azië en in de 

Verenigde Staten biedt in dat verband 

zeker perspectief. Ik verheug me ook op 

het hernemen van de prinselijke econo-

mische missies, bijvoorbeeld naar het VK 

en de VS. Die missies creëren een heus 

‘Belgisch momentum’ in het voordeel 

van onze ondernemingen. Maar handel 

aanmoedigen, betekent ook een objec-

tief debat voeren over de economische 

verdiensten van de vrijhandelsakkoor-

den waarover de EU onderhandelt in 

naam van haar lidstaten. Zeker in het ge-

val van het EU-Mercosur-akkoord. On-

danks alle  potentiële voordelen dat het 

biedt voor onze belangrijkste economi-

sche sectoren, wordt het akkoord te vaak 

ongenuanceerd neergesabeld. 

Laten we tot slot het plaatje dichter bij 

huis bekijken. Hier kunnen we de handel 

aanmoedigen door te waken over de in-

tegrale uitvoering van het handelsak-

koord rond de nieuwe relatie tussen de 

EU en het VK, en door onze ondernemin-

gen die midscheeps werden getroffen 

door de Brexit te ondersteunen. 

Het VBO volgt de ontwikkelingen op het 

nationale en internationale toneel van 

nabij op. Waar nodig en relevant promo-

ten en verdedigen we maximaal de be-

langen van onze leden-sectorfederaties 

en ondernemingen. 

Als belangenverdediger van meer dan 

50.000 ondernemingen in het land, zijn 

we er  immers van overtuigd dat handel 

en investeringen bepalend zullen zijn 

voor het succes van de relancestrategie, 

zowel binnen de Belgische als Europese 

context. Het is daarom belangrijker dan 

ooit om de handelsrelaties te herstel-

len en versterken. 

 

Pieter Timmermans 
CEO VBO FEB 
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is gelinkt aan Belgische 
en Europese uitvoer 
buiten de EU, dat zijn De waarde van onze onrechtstreekse uitvoer 

naar de Verenigde Staten is gelijk aan bijna 

 
 

Geëxporteerde goederen 
en diensten per inwoner in 
België en in de buurlanden 
 
BRON OCDE.Stat. 
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IMPORT + EXPORT 

BRON ACE, Foreign Trade Statistics 



 
FOCUS INTERNATIONAL TRADE | LENTE 2021 
 
 
 
 

 
6  

 

HEADLINE 

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. 

 

 

Dit dossier werd op 14 mei 2021 afgerond. 

We zijn nu vijf maanden verder sinds het Verenigd Koninkrijk (VK) effectief 

uit de EU stapte. Op 1 januari 2021 traden nieuwe regels en procedures in 

werking, zowel voor de EU als voor het VK. Het is nog te vroeg om een eind-

balans op te maken van deze unieke episode in de geschiedenis van de EU. 

Toch zet het VBO al enkele eerste vaststellingen op een rij. 

 

Op 31 december 2020 om middernacht 

verliet het Verenigd Koninkrijk officieel 

de interne markt en de douane-unie. 

Dankzij een handelsakkoord (het Trade 

and Cooperation Agreement – TCA) dat 

enkele dagen eerder nog tot stand kwam 

tussen de EU en het VK, en een eerder 

overeengekomen ‘terugtrekkingsak-

koord’, kon een rampscenario worden 

vermeden. Maar het TCA biedt geen 

equivalent voor de vroegere situatie en 

we stellen alleen maar vast dat de relatie 

tussen de EU en het VK niet meteen als 

“frictionless” valt te omschrijven. 

 

Een geluk dat het TCA er kwam. Het be-

vat bovendien een aantal positieve pun-

ten, zoals de invoering van een tarief- en 

quotavrije regeling voor de handel, de 

wederzijdse toegang tot aanbestedin-

gen en bepalingen om een gezonde con-

currentie te garanderen. Maar 

ondernemingen en publieke actoren kre-

gen maar enkele dagen de tijd om er ken-

nis van te nemen, voor het meteen op 1 

januari in werking trad. De toepassing er-

van bleek complex (lees ook ‘Oor-

sprongsregels na de Brexit’) en op be-

paalde vlakken blijven de ondernemin-

gen op hun honger zitten (bv. arbeidsmo-

biliteit, zie verder).  

Daarnaast rezen tussen de EU en het VK 

politieke spanningen, onder meer over 

de uitvoering van het Protocol inzake Ier-

land/Noord-Ierland (dat inhoudt dat de 

controles in de havens van Groot-Brittan-

nië moeten gebeuren), over de uitvoer 

van vaccins of over visserij. Voor de on-

dernemers vormden die spanningen een 

bron van rechtsonzekerheid.  
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Rondvraag bij onze leden-sectorfederaties 

bevestigt het gevoel van opluchting, maar 

brengt ook een aantal moeilijkheden aan 

het licht waarmee ondernemingen te ma-

ken krijgen en die ook na de eerste weken 

van 2021 aanhouden. Naast een aantal 

specifieke sectorgebonden aandachtspun-

ten, zijn de belangrijkste moeilijkheden die 

onze sectoren melden – en die overigens 

worden bevestigd in een enquête bij de 

Europese werkgeversorganisaties – de vol-

gende. 

De hierboven al vermelde oorsprongsre-

gels blijken uiterst complex, vooral om-

dat de overheden en ondernemingen 

heel weinig tijd hadden om zich erin te 

verdiepen en ze in de praktijk uit te voe-

ren. Zo vormen ze bijvoorbeeld een 

probleem wegens het verlies van prefe-

rentiële oorsprong voor goederen die in 

transito zijn in het VK en nadien terug de 

interne markt binnenkomen (bv. in Ier-

land of Noord-Ierland). Met name de voe-

dingssector kreeg er al mee te maken. 

Een andere ernstige complicatie voor een 

optimale overgang was dat aan Britse 

zijde zowel de overheden als de onderne-

mingen onvoldoende waren voorbereid. 

Denk aan de lange wachttijden om alle 

Britse administratieve formaliteiten te 

vervullen, of de niet echt optimale wer-

king van het Britse douanesysteem. Dank-

zij de pragmatische aanpak van het VK bij 

douanecontroles op invoer uit de EU (al 

één keer verlengd) komt een aantal van 

die problemen nog niet helemaal aan de 

oppervlakte of worden ze verzacht. Aan-

gezien die aanpak het gevolg is van een 

officiële beslissing, die slechts tijdelijk 

geldt, komen er dus nog belangrijke mijl-

palen aan. 

Verder zijn er de verschillen in regelge-

ving die al zijn opgedoken of dat op mid-

dellange en lange termijn zullen doen. In 

sommige domeinen is dat gevolg van de 

Brexit nu al merkbaar (denken we hierbij 

aan de verschillende REACH-wetgeving 

in de EU en het VK, bepaalde producten 

die niet wederzijds worden erkend, 

verschillen in etikettering). En mogelijk 

komen in de toekomst nog andere ver-

schillen aan het licht, daarom niet auto-

matisch, maar wel wegens politieke 

beslissingen aan Britse zijde. Voor de 

Belgische en Europese ondernemingen 

is het daarom belangrijk dat de 

bevoegde overheden die ontwikkelingen 

op de voet volgen, om op elk ogenblik 

een level playing field en een gezonde 

concurrentie te garanderen.  

Er staan nog altijd vraagtekens bij de re-

gels inzake arbeidsmobiliteit, vooral 

rond verplaatsingen van dienstverleners 

(‘mode 4’). Er bestaat bovendien nog 

enige verwarring over de informatie die 

beschikbaar is over de nieuwe Britse im-

migratieregels. 

 
De haven van Zeebrugge heeft de ver-
wachte hinder door Brexit uitstekend 
weten te beperken. Na de grote stock-
opbouw in het VK eind 2020, startte 
2021 met minder grote UK-volumes. Dit 
creëerde ruimte om te wennen en bij te 
sturen. Vandaag zijn de trafiekstromen 
opnieuw op peil en zijn onvolledige do-
cumenten een uitzondering. Onze focus 
ligt nu op het in kaart brengen van de 
structurele veranderingen in de trans-
portflows, de investeringsprogramma’s 
en de impact van de ‘freeports’. 
 

 

Tom Hautekiet 
CEO Port of Zeebrugge 
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Tot slot maakten sectoren die met het Ver-

enigd Koninkrijk handeldrijven melding 

van meerdere logistieke problemen, zoals 

talrijke vertragingen bij EU-VK-transpor-

ten, de weigering van sommige logistieke 

partners om met klanten van over het Ka-

naal te werken of overdreven eisen van die 

laatste op het vlak van documenten. 

Toch vonden de meeste respondenten 

dat de Belgische overheden al bij al prag-

matisch omsprongen met de toepassing 

van de nieuwe regels (waarop het VBO 

overigens sterk had aangedrongen). 

 

 

 

 

Uit de antwoorden van de sectoren op de 

rondvraag van het VBO komen al enkele 

thema’s bovendrijven waarvoor nu al in-

spanningen kunnen worden geleverd:  

Toegang tot informatie. Hoewel de 

websites van de Belgische overheden 

meestal een degelijk overzicht geven van 

de nieuwe regels en procedures, bestaat 

er nog altijd een tekort aan relevante in-

formatie per sector. Een specifiek con-

tactpunt voor ondernemingen zou dat 

kunnen verhelpen. 

Coaching voor ondernemingen. Oplei-

dingen (bv. over de nieuwe Britse regel-

geving) of coaching voor ondernemingen 

(bv. op het vlak van een herziening van 

de bevoorradingsketens of de aanvraag 

van het AEO-statuut – Authorised Econo-

mic Operator) zouden van pas komen. 

Daar zou een deel van de middelen van 

de Brexit Adjustment Reserve (BAR, zie 

inzet) naartoe kunnen gaan. 

Logistieke kosten. die zijn gestegen 

door wachttijden, nieuwe administra-

tieve procedures enz. Dat vraagt een ge-

paste benadering.  

De Brexit Adjustment Reserve (BAR), 

waarover momenteel besprekingen lo-

pen tussen het Europees Parlement en 

de Raad, voorziet in een steunenve-

loppe van vijf miljard euro voor de lidsta-

ten en de sectoren die het zwaarst door 

de Brexit zijn getroffen. In België wor-

den de EU-fondsen (ongeveer 375 mil-

joen euro) in eerste instantie uitgekeerd 

aan de gewesten, zij zullen dus bepalen 

hoe die worden besteed. 

 
Mijn excuses aan wie chaos en spektakel 
verwachtte. De vlotte Brexitovergang 
was geen kwestie van geluk, maar een 
gevolg van de degelijke voorbereiding 
van de douane en van het bedrijfsleven. 
De cijfers van onze douaneaangiften le-
ren dat de daling van de uitvoer eerder 
beperkt is en zich snel herpakt. In maart 
exporteerden Belgische ondernemingen 
al een derde meer dan in januari. 
 

 
 

 

Kristian Vanderwaeren 
Administrateur-generaal van 
de Douane, FOD Financiën 
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851 
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€2.190.
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€1.500.000 
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Export GB (statistische 
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Bovendien moeten we de economische ac-

toren op een passende manier blijven be-

trekken bij de uitwerking van mogelijke 

operationele oplossingen in verband met 

de volledige effectieve toepassing van het 

TCA. Zo is enige waakzaamheid geboden 

om ervoor te zorgen dat het terugtrek-

kingsakkoord en het protocol betreffende 

Ierland en Noord-Ierland naar behoren 

worden uitgevoerd, net als het TCA, met 

inbegrip van de operationele wijzigingen 

(controles, enz.) die nog zullen worden in-

gevoerd. 

 

Uit de eerste (voorlopige) cijfers van de 

Nationale Bank over de handel tussen 

België en het Verenigd Koninkrijk blijkt 

dat de export naar het VK, in jaarlijkse va-

riatie, vóór 1 januari 2021 een sterke stij-

ging kende, gevolgd door een bruuske 

terugval.  

 

 

 
Dat weerspiegelt ten minste gedeeltelijk 

de bevoorradingsreflex in het vooruit-

zicht van de nieuwe (tot eind december 

2020 nog onzekere) situatie, waardoor 

de overgang in januari vlotter verliep. 

Wat betreft de invoer uit het Verenigd 

Koninkrijk is, in jaarlijkse variatie, vanaf 

januari een sterke daling te merken, die 

enigszins wordt goedgemaakt in febru-

ari. 
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It was an unprecedented challenge for 
UK businesses to adjust to the TCA, with 
only a week’s notice and amidst a pan-
demic. Businesses have worked hard to 
adapt to the new trading environment 
but still face problems with issues like 
Rules of Origin and exporting. Nonethe-
less they remain positive and look for-
ward to a new and positive relationship 
with the EU and its Member States. 
 

 

Confederation of British 
Industry (CBI) 
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Ter illustratie: 

• Agoria (federatie van de technolo-

gische industrie) meldt een daling 

van de export sinds het Brexitrefe-

rendum in 2016 en verwacht voor 

2021 nog een verdere daling van 

5%. Zo belanden de exportcijfers 

naar het VK op het niveau van 

2009, tijdens de financiële crisis. 

• 41% van de leden die Fevia (fede-

ratie van de voedingsindustrie) in 

april ondervroeg, signaleert een 

met de Brexit verbonden terugval 

van de export, dat is 11% meer dan 

in januari 2021. De export blijft dus 

dalen. 

De Nationale Bank had op macro-econo-

misch niveau de impact van het TCA in 

vergelijking met een ‘no deal’-scenario al 

geschat op 0,4 procentpunt van het bbp 

op middellange termijn. Volgens die 

schatting zou het akkoord dus een stij-

ging van het activiteitsniveau van 0,4 

procentpunt moeten mogelijk maken te-

gen de horizon van 2025, met de sterkste 

groei in de jaren 2021 en 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Met de ondertekening van het TCA 

ging een zucht van opluchting door de 

bedrijfswereld, omdat het een drama-

tisch ‘cliff edge’-scenario op 1 januari 

2021 kon afwenden.   

• Toch vervangt het TCA niet echt de 

voordelen van een volwaardig lid-

maatschap bij de EU. In sommige do-

meinen veroorzaken verschillen in re-

glementering nu al problemen voor 

heel wat bedrijven, of zullen dat in de 

toekomst doen.   

• Wat betreft de toepassing van het TCA 

blijken volgens de eerste bevindingen 

op het terrein, zowel in België als el-

ders in Europa, vooral operationele 

moeilijkheden op te duiken rond de 

nieuwe douaneprocedures, de oor-

sprongsregels en ook de onzekerheid 

rond de beroepsmobiliteit.  

• De Brexit had een duidelijk voelbare 

impact op de export naar het VK, met 

een sterke daling in januari 2021. Het 

is echter nog te vroeg voor echte con-

clusies, nu die export zich de jongste 

maanden lichtjes lijkt te herstellen. 

Zowel voor als na 1 januari 2021 leverden het VBO en zijn leden-sectorfederaties heel wat 

inspanningen om ondernemingen zo goed mogelijk bij te staan in hun voorbereidingen op 

de veranderingen die de nieuwe relatie EU/VK met zich meebrengt. Dat gebeurde in de 

vorm van informatie over de evolutie van het dossier en de praktische maatregelen die ze 

moeten nemen. Verder heeft het VBO voortdurend zijn webpagina’s over de Brexit geüp-

datet 🔗 en vond in maart een tweede webinar 🔗 plaats, ditmaal over de veranderingen 

op sociaal vlak en in de beroepsmobiliteit. Jo Antoons, Managing Partner bij het advoca-

tenbureau Fragomen, en Bruno De Pauw, van de Directie Internationale Betrekkingen bij 

de RSZ, legden de  nieuwe regels als gevolg van het TCA haarfijn uit. 

https://www.vbo.be/actiedomeinen/europa/europa/brexit--het-vbo-informeert-u/
https://www.vbo.be/events/202003-brexit/Program/
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HET ABC VAN INTERNATIONALE HANDEL 

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. 

 

 

 

Het handelsakkoord dat de EU op 28 juni 

2019 sloot met Mercosur (Brazilië, Ar-

gentinië, Paraguay en Uruguay) kampt 

met een negatief imago bij de publieke 

opinie. In de ogen van sommigen deugt 

het gewoon niet en zou de bekrachtiging 

ervan de ontbossing van het Amazone-

gebied en de klimaatverandering verder 

in de hand werken, of ook een bedreiging 

vormen voor onze landbouwers.  

Met hun alarmistische discours kennen 

de tegenstanders het verdrag veel meer 

gewicht toe dan het in werkelijkheid 

heeft. Dat heeft te maken met een ge-

brekkige kennis van dit type handelsin-

strument. We kunnen beter eerst kijken 

naar de verdiensten van het verdrag zelf 

en de talrijke voordelen ervan voor onze 

ondernemingen, alvorens bepaalde kri-

tiek die de ronde doet objectief van ant-

woord te dienen.  

Zoals we intussen wel weten, hangt het 

Belgische bbp voor meer dan 85% af van 

buitenlandse handel, waarbij steeds 

meer handelspartners buiten de Euro-

pese Unie betrokken zijn. Die werkelijk-

heid maakt van ons land een van de 

meest open economieën ter wereld. 

Daarom pleit het VBO voor een vrij en 

gereguleerd handelssysteem, gebaseerd 

op eerlijke concurrentie. 

 

 

Het EU-Mercosur-akkoord bevat tal van 

commerciële opportuniteiten voor onze 

verschillende sectoren. Meer dan 37.000 

Belgische jobs zijn afhankelijk van de ex-

port naar Mercosur-landen. Liefst 1.640 

Belgische ondernemingen exporteren 

nu al naar die uitgestrekte markt, 83% 

daarvan is kmo. De Mercosur-econo-

mieën werden historisch sterk be-

schermd door tal van tarifaire en niet-ta-

rifaire belemmeringen. Het akkoord zal 

de markttoegang tot de economische 

Mercosur-zone dus fors vergemakkelij-

ken. 

De simplistische voorstelling van het ak-

koord als een ‘cars for cows’-ruil door-

staat de test van een gedetailleerde ana-

lyse niet. Voor sommige subsectoren van 

– Belga Images 
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de Europese voedingsmiddelenindustrie 

houdt de deal zelfs reële opportunitei-

ten in. Het EU-Mercosur-akkoord schaft 

douaneheffingen af op de invoer van 

olijfolie (10%), kaas (28%), wijn (27%) en 

chocolade (20%) uit Europa. Ruimer ge-

zien worden de douanerechten afge-

schaft op 91% van de tarieflijnen. Van-

daag gaan de volgende sectoren nog al-

tijd gebukt onder bijzonder hoge doua-

neheffingen van Mercosur: auto’s en on-

derdelen (35%), chemie (18%), farma-

ceutica (14%), bier (+/-20%), machines en 

elektrische apparaten (14-20%), plastic 

en rubber (14-18%) … 

Een onderzoek 🔗 van de FOD Economie 

naar de sociaal-economische impact van 

het akkoord, dat op 15 januari 2021 werd 

gepubliceerd, bevestigt de positieve ge-

volgen voor de goederen en diensten. Zo 

raamt de FOD dat bijna 85% van de 

waarde van de Belgische export naar 

Mercosur-landen nog aan douanetarie-

ven onderworpen is. Dankzij het akkoord 

zal 73% van de tarieven op Belgische pro-

ducten wegvallen. 

Naast de opheffing van de douanetarie-

ven bevordert het verdrag ook de markt-

toegang en de opening van de Mercosur-

landen voor Europese diensten: zakelijke 

en financiële dienstverlening, diensten 

op het vlak van e-commerce, transport 

en milieu … 

Belgische ondernemingen zullen ook op 

openbare aanbestedingen op federaal 

en centraal niveau in de Mercosur-landen 

kunnen inschrijven tegen dezelfde voor-

waarden als hun lokale concurrenten. 

 

 

 

 

Een beperking van de technische han-

delsbelemmeringen door een harmoni-

sering van de regelgeving op het vlak van 

internationale normen (UN/ECE, ISO, IEC, 

ITU, Codex Alimentarius…) en een ver-

eenvoudiging van de douaneprocedures 

zullen de administratieve last voor onze 

in- en uitvoerders verlichten. 

 

LSE Consulting voerde een impactstudie 

🔗 van het akkoord uit. Daaruit blijkt een 

duidelijke toename van de EU-export in 

textiel (+311%), chemische en farmaceu-

tische producten (+47%), zuivelpro-

ducten (+91%), machines (+78%) en 

auto’s (+95%).   

Het effect van het handelsakkoord op de 

CO2-uitstoot wereldwijd zal verwaar-

loosbaar zijn. De uitstoot zal voor de we-

reldeconomie in haar geheel licht dalen. 

En de bescheiden stijging in de Merco-

sur-landen zal worden gecompenseerd 

door een lichte daling in de EU.  

Tot slot voorspelt de studie een geringe 

toename van dierlijke productie, suiker-

rietteelt en andere landbouwproducten, 

en spreekt ze tegen dat het gebruik van 

pesticiden zal stijgen. De beperkte toe-

name van de landbouwproductie zal niet 

leiden tot een uitbreiding van het land-

bouwareaal. De loskoppeling van land-

bouwproductie en ontbossing hangt in 

de eerste plaats af van het binnenlands 

beleid dat de Mercosur-landen voeren 

op het vlak van duurzaam beheer, moni-

toring van en toezicht op de bossen.  

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/vrijhandelsakkoord-tussen-de
https://www.lse.ac.uk/business-and-consultancy/consulting/assets/documents/SIA-in-Support-of-the-Association-Agreement-Negotiations-between-the-EU-and-Mercosur-Final-Report.pdf
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Het akkoord bevat bindende afspraken 

over het Klimaatakkoord van Parijs 

(2015) en de verdragen van de IAO (Inter-

nationale Arbeidsorganisatie). Daarmee 

is het een belangrijke hefboom voor 

duurzame ontwikkeling, een prioriteit 

voor de Belgische bedrijfswereld. 

Het voorzorgsbeginsel wordt ook expli-

ciet vermeld in het akkoord. Dat principe 

garandeert een sterke bescherming van 

het leefmilieu en de gezondheid, dankzij 

een preventieve besluitvorming bij ri-

sico’s, zelfs wanneer de wetenschappe-

lijke gegevens nog geen uitsluitsel ge-

ven.    

De hoofdstukken over duurzame ontwik-

keling (TSD: ‘Trade and Sustainable De-

velopment’) zullen worden gemonitord 

door een groep met vertegenwoordigers 

uit de privésector, de vakbondsorganisa-

ties en het middenveld. Wanneer duur-

zaamheidsverbintenissen niet worden 

nageleefd, zal een onafhankelijk exper-

tenpanel de sociale en milieukwesties 

behandelen. De impactstudie van de 

FOD Economie bevestigt de rol van het 

verdrag om de acties voor het milieu en 

sociale bescherming te ondersteunen en 

beklemtoont tegelijk ook de noodzaak 

om te waken over de toepassing ervan. 

Zonder het verdrag zou die hefboom 

voor duurzaamheid verloren gaan. Ge-

looft men nu echt dat de EU nog druk zal 

kunnen uitoefenen op de Mercosur-lan-

den nadat ze het verdrag verworpen 

heeft? 

 

 

 

Het is belangrijk een aantal overdreven, 

of zelfs ongegronde punten van kritiek 

de wereld uit te helpen. 

Om te beginnen bevindt het verdrag zich 

noch op internationaal, noch op Euro-

pees niveau in een rechtsvacuüm. Om 

toegang te hebben tot de Europese 

markt moet invoer uit het buitenland im-

mers voldoen aan de geldende EU-regle-

mentering, zoals sanitaire en fytosani-

taire normen. Bovendien voert Mercosur 

al handel met Europa. Met andere woor-

den, als de aangehaalde risico’s zo nij-

pend waren, dan had de EU eerder al 

haar grenzen moeten sluiten voor invoer 

uit die landen … 

Ten tweede bevat het verdrag een reeks 

bijzondere maatregelen om potentieel 

kwetsbare (sub)sectoren te vrijwaren, 

waarvoor de beoordeling van het ver-

drag gematigder kan zijn. Die maatrege-

len zullen zowel gelden voor industriële 

producten als voor landbouwproducten 

waarvoor de opheffing van douanetarie-

ven geldt. Het verdrag moet immers een 

afdoende bescherming bieden tegen 

marktverstoringen (bv. dumpingpraktij-

ken) of een onverwachte toename van 

de invoer. Op basis van een precieze mo-

nitoring van de handelsstromen en als de 

situatie dat vereist, moet de Europese 

Commissie daadwerkelijk de nodige be-

schermingsmaatregelen treffen. Ook dat 

is een prioriteit voor het VBO. 

Bovendien maakt het gebruik van tarief-

quota de invoer mogelijk van een be-

perkt volume aan producten met ver-

laagde douanerechten. Het gaat niet, zo-

als sommigen suggereren, om het bin-

nenlaten van ‘bijkomende’ contingenten 

van een bepaald product. Voor runds-

vlees bijvoorbeeld dekken de 
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tariefquota minder dan de helft van de 

jaarlijkse invoer vanuit Mercosur. Het 

economische effect zal dus slaan op de 

bestaande handel. Bovendien gelden 

voor gevoelige sectoren verbintenissen 

voor gedeeltelijke liberalisering en lan-

gere overgangsperiodes. De douane-

rechten voor gevoelige producten be-

stemd voor Mercosur zullen over een 

tijdspanne van 10 tot 15 jaar worden op-

geheven. 

Ten derde herbevestigt het verdrag on-

dubbelzinnig het ‘recht tot regulering’ 

van de verdragspartijen om legitieme pu-

blieke doelstellingen te bereiken. Die be-

voegdheid is eigen aan elk land of soeve-

reine entiteit. Het verdrag beperkt dus 

op geen enkele manier de mogelijkheid 

voor de EU-lidstaten om wetten en nor-

men in te voeren voor de bescherming 

van het milieu of de gezondheid. Dat 

recht geldt ook voor Mercosur. Er zijn 

dus grenzen aan wat we concreet van 

Brazilië, Argentinië Paraguay of Uruguay 

kunnen verwachten boven op de interna-

tionale verbintenissen die ze aangaan en 

die natuurlijk moeten worden nageleefd.  

Tot slot zijn de bepalingen van het 

hoofdstuk over duurzame ontwikkeling 

juridisch bindend! Er moet natuurlijk op 

worden toegezien dat beide partijen ze 

naleven. Daarvoor bevat het verdrag ver-

schillende mechanismen. Op dat vlak 

verdient de gezamenlijke aanpak die de 

Europese Commissie voorstaat de voor-

keur. Bovendien biedt het internationale 

gewoonterecht, vastgelegd in het Ver-

drag van Wenen uit 19691, in geval van 

 
1 Artikel 60, Verdrag van Wenen van 1969. 
“Een materiële schending van een bilateraal 
verdrag door een van de partijen geeft de 
andere partij het recht de schending aan te 
voeren als grond voor het beëindigen van 
het verdrag of het geheel of gedeeltelijk op-
schorten van de werking van het verdrag. 
[…]”. 

zware inbreuken via zijn artikel 60 de mo-

gelijkheid om de toepassing ervan op te 

heffen als gevolg van de schending er-

van. Die juridisch-technische mogelijk-

heid geldt voor alle internationale ver-

dragen en dus ook voor handelsverdra-

gen van de Unie.  

 

In deze tijden van wereldwijde groot-

scheepse protectionistische initiatieven 

is het essentieel dat de Europese Unie 

haar handelsrelaties verder blijft uitbou-

wen op basis van gereguleerde vrijhan-

del en gezonde concurrentie. Het EU-

Mercosur-akkoord illustreert die strate-

gie perfect. 

Als Europa weigert om het verdrag te on-

dertekenen, zullen andere handelsgroot-

machten zijn plaats innemen, met op kop 

China. Dat land werd in 2017 de belang-

rijkste handelspartner voor Mercosur, 

vóór Europa en de Verenigde Staten. Als 

de Europese Unie zich terugtrekt, krijgen 

de Europeanen geen kans om hun waar-

den in die regio te promoten. Dat zou 

een mislukking van het handelsbeleid be-

tekenen, waarvan onze ondernemingen 

de dupe worden. 
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Het onderhandelen van vrijhandelsak-

koorden vergt jaren werk. Daarom is het 

des te belangrijker om na te gaan of al 

dat werk ook loont. Met andere woor-

den: of bedrijven effectief gebruikmaken 

van de opportuniteiten die de vrijhan-

delsakkoorden creëren. 

De potentiële competitieve voordelen 

voor België zijn alvast niet te verwaarlo-

zen, leert een studie van het Agentschap 

voor Buitenlandse Handel 🔗 (gemaakt 

ter ondersteuning van FOD Buitenlandse 

Zaken, FIT, hub.brussels en AWEX). Belgi-

sche bedrijven exporteerden in 2019 pro-

ducten ter waarde van 22 miljard euro 

naar 30 landen waarmee vrijhandelsak-

koorden gesloten waren. Op een waarde 

van 8,4 miljard euro aan goederen moes-

ten dankzij de akkoorden geen of minder 

importtarieven betaald worden, waar-

door in theorie 569 miljoen euro aan hef-

fingen konden worden vermeden.   

Ondanks die kansen blijkt dat de Belgische 

uitvoerders in ongeveer een kwart van de 

gevallen de vrijhandelsakkoorden niet 

hebben benut. Bijgevolg betaalden hun 

klanten alsnog importtarieven ter waarde 

van 132 miljoen euro, waardoor de Belgi-

sche goederen qua prijs minder aantrekke-

lijk waren dan ze hadden kunnen zijn. 

Uit een enquête bij 372 bedrijven blijkt 

dat helft van de exporteurs die geen ge-

bruikmaken van de vrijhandelsakkoor-

den dat voornamelijk wijt aan een gebrek 

aan informatie. Dat is al zeker het geval 

voor kmo’s. Voor één op drie exporteurs 

is het een bewuste keuze om geen ge-

bruik te maken van de akkoorden. 

In totaal lijst de studie 20 bevindingen 

op, waaronder ook dat bedrijven die wel 

gebruikmaken van vrijhandelsakkoorden 

dat als een beslissend competitief voor-

deel beschouwen. 

 

 

 

 

 

• Het EU-Mercosur-akkoord bevat tal van commerciële opportuniteiten voor onze ver-

schillende sectoren op een grote, traditioneel moeilijk toegankelijke markt.  

• Het akkoord moet worden beoordeeld op basis van zijn eigen verdiensten, rekening 

houdend met de beperkingen inherent aan een handelsakkoord dat wordt onderhan-

deld tussen twee partijen.  

• Het akkoord is een hefboom voor duurzame ontwikkeling, met bindende bepalingen 

inzake sociale en milieunormen. Het hefboomeffect dat de engagementen in het ak-

koord van Parijs, bv. inzake ontbossing, herbevestigt, zou verloren gaan als het ver-

drag niet wordt geratificeerd. 

BRON 

Agentschap voor buitenlandse handel 

https://www.abh-ace.be/nl/economische_studies
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NIEUWS 

Het internationale handelsnieuws brengt een stroom aan – vaak – cryptische en wisselvallige berich-

ten. 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. 

 

 

 

Na zeven jaar en niet minder dan 35 on-

derhandelingsrondes kwamen de Euro-

pese Unie en de Volksrepubliek China op 

30 december 2020 tot een principieel ak-

koord rond wederzijdse buitenlandse in-

vesteringen. Het zgn. ‘Comprehensive 

Agreement on Investment’ (CAI) is een 

eerste stap naar een nieuw evenwicht in 

de handelsbetrekkingen tussen de EU en 

China. Die waren tot nu toe ongelijk, om-

dat de Europese markt veel meer open-

stond voor Chinese investeringen dan 

omgekeerd. 

De politieke deal van 30 december giet 

de liberalisering die de Chinese markt de 

jongste 20 jaar doormaakte in een vaste 

vorm. En nu belooft China ook zijn markt 

in meer of mindere mate open te stellen 

voor Europese investeerders. Dan gaat 

het vooral over sectoren in de maakindu-

strie, zoals de automobielindustrie en 

elektrische voertuigen, telecom, financi-

ele diensten, maritiem transport, IT-dien-

sten (cloud…), businessdiensten of nog 

de bouwsector. 

 

 

 

 

Zal dit akkoord de vele structurele pro-

blemen van de geleide Chinese econo-

mie oplossen? Zeker niet! De scope van 

het akkoord is beperkt en moet worden 

gekaderd in een bredere politieke con-

text. Het CAI dekt de liberalisering van 

wederzijdse investeringen. Het verdrag 

heeft dus bijvoorbeeld geen invloed op 

de interne Chinese wetten inzake buiten-

landse investeringen die voor een groot 

deel de toegelaten buitenlandse activi-

teiten op Chinees grondgebied regelen.  

 

De betere markttoegang gaat gepaard 

met garanties van non-discriminatie voor 

de Europese bedrijven. De Chinese over-

heid gaat akkoord om bepaalde begren-

zingen voor buitenlandse investeringen 

en andere verplichtingen tot joint ven-

ture op te heffen. Het akkoord bevat ook 

een aantal regels voor Chinese over-

heidsbedrijven. Die zullen moeten han-

delen als echte privébedrijven, volgens 

de marktwetten dus. De Chinese over-

heid beloofde ook meer transparantie 

over haar subsidiebeleid, vooral in de 

dienstensector. Tot slot moet een duide-

lijk verbod op technologieoverdracht de 

– Unsplash / Denys Nevozhai 



 
  

 
 
 
 

 
 17 

 

intellectuele-eigendomsrechten van 

onze ondernemingen beter beschermen. 

De grootste stap vooruit van het CAI is 

zonder enige twijfel het opstarten van 

een geïnstitutionaliseerde dialoog tus-

sen de Europese Unie en China over de 

bilaterale economische relaties. Dat 

soort structuur, gekoppeld aan een 

waarschuwingsmechanisme, moet de Eu-

ropese Commissie in staat stellen om 

problemen aan te pakken die onze inves-

teerders op Chinees grondgebied onder-

vinden. 

Toch zal men er extra over moeten wa-

ken dat alle Chinese beleidsniveaus de 

verplichtingen naleven. Het VBO zal de 

implementatie van het akkoord via con-

trolemechanismen en de daadwerkelijke 

invoering van een systeem voor geschil-

lenbeslechting tussen staten (SSDS) van 

nabij opvolgen.  

 

Het akkoord bevat ook verbintenissen 

op het vlak van duurzame ontwikkeling, 

klimaatverandering (waaronder het Kli-

maatakkoord van Parijs) en de rechten 

van werknemers, waaronder ook dwang-

arbeid valt. De ontwikkelingen op het 

terrein inzake dat aspect zullen een per-

manente monitoring vragen door een 

specifieke werkgroep met onder meer 

vertegenwoordigers van de burgermaat-

schappij. Bij eventuele overtredingen 

kan een expertenpanel worden aange-

steld dat moet vaststellen of de regels al 

dan niet werden gevolgd. 

De politieke context van het akkoord is 

(heel) negatief. De kritiek op de timing 

van de politieke deal liegt er niet om, nu 

de publieke opinie de inbreuken op de 

democratische vrijheden van Hongkong 

en de schendingen van de mensenrech-

ten in Xinjiang hekelt. Anderen vragen 

zich af welke impact de aankondiging 

van de politieke deal zal hebben op de re-

laties tussen de Europese Unie en de 

nieuwe regering-Biden in de VSA. 

In die moeilijke politieke context moeten 

de twee partijen verder onderhandelen 

over de bescherming van investeringen, 

de grote afwezige in dit verdrag. De 

twee partijen hebben zich ertoe verbon-

den om op dat vlak tot een bevredigende 

conclusie te komen binnen de twee jaar 

na het ondertekenen van het akkoord. 

Het verdrag zal niet eerder worden gera-

tificeerd dan begin 2022. 
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Op 18 februari 2021 maakte de Europese 

Commissie haar nieuwe handelsstrategie 

bekend richting een ‘open, duurzaam en 

assertief’ Europees handelsbeleid. Die 

herziening komt vijf jaar na de publicatie 

van de ‘Trade for All’-strategie en ge-

beurt in de context van een diepe econo-

mische crisis. 

De drie hoofdlijnen van de strategie 

moeten de veerkracht en de competitivi-

teit van de Europese bedrijven verster-

ken, de duurzaamheid en billijkheid van 

het handelsbeleid verhogen en meer as-

sertiviteit en samenwerking bewerkstel-

ligen in het Europese optreden. 

 

De Europese Commissie verdedigt haar 

model van ‘open strategische autono-

mie’. Europa sluit zich niet af van de in-

ternationale handel, maar wil zijn ex-

terne afhankelijkheid beter beheren. De 

coronacrisis toonde aan dat de globale 

waardeketens in het algemeen goed 

functioneerden (lees ook de VBO FEB 

publicatie ’10 lessons learned’ 🔗). Er 

moeten echter wel lessen worden ge-

trokken inzake de diversificatie van be-

voorradingsbronnen. 

 

 

 

 

 

 
 
De Commissie bevestigt meteen op-

nieuw haar fundamentele steun aan het 

op regels gebaseerde multilaterale han-

delsstelsel. Vooral de grondige hervor-

ming van de Wereldhandelsorganisatie is 

prioritair. 

Dankzij de openstelling van de handel 

kunnen ook de handelsrelaties met onze 

Amerikaanse partner onder de regering-

Biden worden hersteld. 

 

 

– Unsplash / Marius Spiske 

https://www.vbo-feb.be/publicaties/6-maanden-na-de-lockdown--10-lessons-learned/
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De strijd tegen klimaatverandering staat 

voortaan bovenaan de duurzaamheids-

agenda van de handelsstrategie, bijvoor-

beeld door de invoering van een ‘Carbon 

Border Adjustment’-mechanisme2 aan de 

grenzen. 

De hoofdstukken over duurzame ontwik-

keling in de handelsakkoorden krijgen 

een grotere rol in domeinen als overbe-

vissing, ontbossing en biodiversiteit. Het 

klimaatakkoord van Parijs zal een essen-

tiële clausule worden in alle handelsver-

dragen. 

De Europese Commissie zal in 2021 ook 

een herziening voorstellen van haar 15-

punten-actieplan rond handel en duur-

zame ontwikkeling. 

 

 

 

 

De Commissie zal voortaan assertiever 

optreden bij het verdedigen van de han-

delsbelangen van de Unie. Hoewel ze de 

voorkeur geeft aan multilaterale oplos-

singen, zal ze niet aarzelen om eenzijdige 

beslissingen te nemen indien nodig. 

Naast de bestaande instrumenten om de 

handel te verdedigen, zal de Europese 

Commissie een reeks nieuwe wetge-

vingsinstrumenten ontwikkelen om het 

hoofd te bieden aan oneerlijke concur-

rentie, denk aan een antidwangmecha-

nisme en een stelsel voor buitenlandse 

subsidies. 

De benoeming van een ‘Chief Trade En-

forcement Officer’ versterkt de uitvoe-

ring van de handelsakkoorden van de Eu-

ropese Unie. Sinds eind 2020 is er één 

aanspreekpunt in het DG Handel voor 

klachten die worden ingediend door sta-

keholders. Dat centrale systeem laat toe 

om handelsbelemmeringen te identifice-

ren en weg te werken en in te grijpen 

wanneer milieu- en sociale verplichtin-

gen in de vrijhandelsakkoorden niet wor-

den nageleefd.

 

 

 

  

 
2 Het ‘Carbon Border Adjustment Mecha-
nism’ (CBAM) kan, eenmaal goedgekeurd, 
uitmonden in een soort taks op in Europa in-
gevoerde producten uit derde landen op ba-
sis van de hoeveelheid koolstof die gebruikt 
is bij de productie of het transport van het 
product. De Europese Commissie wil met 
het mechanisme koolstoflekkage tegen 
gaan, het fenomeen waarbij Europese kool-
stofintensieve bedrijven zich plots buiten de 
EU gaan vestigen om de regels te omzeilen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FOCUS INTERNATIONAL TRADE | LENTE 2021 
 
 
 
 

 
20  

 

 

 

Op basis van de beleidsverklaring van 15 

juni 2021, hebben de Europese Commis-

sie en de regering-Biden de bijkomende 

douanetarieven, opgelegd in het kader 

van de geschillen met Boeing en Airbus, 

opgeheven voor een periode van vijf jaar.  

Ter herinnering: de Europese Commissie 

besliste op 10 november 2020 om bijko-

mende tarieven van 15 tot 25% te heffen 

op een reeks Amerikaanse landbouw- en 

industriële producten. Die beslissing 

werd genomen in het kader van de 15 

jaar oude juridische handelsstrijd bij de 

Wereldhandelsorganisatie (WHO) rond 

subsidies toegekend aan de grote vlieg-

tuigbouwers Boeing en Airbus. 🔗 

Die Europese douaneheffingen in de 

Boeing-kwestie werden opgelegd naar 

het voorbeeld van de heffingen die de 

Verenigde Staten in een gelijkaardige 

zaak oplegde, in verband met de over-

heidssubsidies aan vliegtuigbouwer Air-

bus en zijn toonaangevende A350- en 

A380-programma’s. Op 18 oktober 2019 

had de regering-Trump bijkomende hef-

fingen (10 tot 25%) opgelegd die de pro-

ducten van de EU en vier lidstaten trof-

fen (Duitsland, Spanje, Verenigd Konink-

rijk en Frankrijk).  

 

Het moratorium wijst op een detente in 

de handelsspanningen tussen de EU en 

de VSA. Voor de geschillen met Boeing 

en Airbus is het mogelijk om via politieke 

onderhandelingen tot een oplossing te 

komen en zo een escalatie van tarifaire 

tegenmaatregelen te vermijden, die ne-

fast zou zijn voor de trans-Atlantische 

economie. Ruimer gezien hebben Wa-

shington en Brussel de mogelijkheid om 

nieuwe wereldwijde regels voor industri-

ele subsidies in de luchtvaartsector uit te 

werken. 

Het resultaat van de onderhandelingen 

tussen de EU en de VSA zal een indicator 

zijn van de politieke wil van de nieuwe re-

gering-Biden om snel andere handels-

knelpunten weg te werken en op die ma-

nier het pad vrij te maken voor bredere 

handelsonderhandelingen. Daar zouden 

de ondernemingen aan beide kanten van 

de oceaan alleen maar voordeel bij heb-

ben. De recente contacten tussen de 

nieuwe handelsvertegenwoordigster 

(United States Trade Representative – 

USTR) Katherine Tai en de Europese 

Commissie, net als verschillende minis-

ters van Economie van de EU-lidstaten, 

laten een evolutie in die zin vermoeden. 

Europa verzet zich in het bijzonder tegen 

de – nog altijd geldende – Amerikaanse 

tariefmaatregelen op Europees staal en 

aluminium, die ook de Belgische produ-

centen treffen. Het argument alsof die 

invoer een gevaar zou betekenen voor 

de Amerikaanse nationale veiligheid is 

onbegrijpelijk en doet veeleer denken 

aan protectionisme. 

  

https://www.vbo.be/publicaties/focus-international-trade---internationale-handel-cruciaal-zeker-tijdens-covid-19/
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Op 15 februari keurden de 164 lidstaten 

in de Algemene Raad de aanstelling goed 

van dr. Ngozi Okonjo-Iweala tot nieuwe 

directeur-generaal van de Wereldhan-

delsorganisatie (WHO). Haar mandaat 

loopt van 1 maart 2021 tot 31 augustus 

2025 en kan één keer worden verlengd. 

De WHO kampt met ongenoegen uit de 

hoek van verschillende grote handelsna-

ties. Het grootste risico dat de organisa-

tie als internationale scheidsrechter 

vleugellam dreigt te maken, komt van de 

Amerikaanse regering die de benoeming 

van rechters bij het beroepsorgaan blijft 

blokkeren.  

De historische rol van ‘internationale 

wetgever’ van de organisatie wordt al 

bijna 20 jaar uitgehold. De Doha-ronde 

die in 2001 van start ging, bracht geen 

toereikend antwoord op de nieuwe ont-

wikkelingen inzake digitalisering van de 

handel, op de klimaatuitdagingen en ook 

niet op de plaats die het economische 

model van de Chinese Volksrepubliek 

moet krijgen in het overleg tussen lan-

den die de vrije handel voorstaan. De 

consensus die vereist is om nieuwe inter-

nationale regels uit te vaardigen voor 

164 partijen, blijkt onhoudbaar en remt 

de vooruitgang. 

 

Ondanks dat onzekere klimaat is de di-

recteur-generaal van plan te starten met 

een grondige hervorming van haar orga-

nisatie.  

Haar prioriteiten? De afronding van on-

der meer de onderhandelingen rond de 

subsidies in de visserijsector met als 

doel een akkoord op de 12de Ministerial 

Conference eind november in Genève. 

De organisatie moet bewijzen dat ze nog 

multilaterale overeenkomsten tot stand 

kan brengen. 

Een hervorming van het systeem voor 

geschillenbeslechting moet het ver-

trouwen herstellen in de scheidsrech-

tersrol van de WHO. De blokkering van 

het beroepsorgaan sinds eind 2019 bete-

kent dat de beslissingen van een arbitra-

gepanel niet langer definitief zijn. Een 

bevredigende afhandeling van klachten 

van landen die bij de WHO zijn aangeslo-

ten is niet langer mogelijk, wat de weg 

opent naar unilaterale tegenmaatrege-

len en een dreigende escalatie.  

Verder moet de WHO al haar regels mo-

derniseren in nieuwe domeinen (denk 

aan e-commerce en milieugoederen), 

maar ook rond klassiekere thema’s, zoals 

landbouw of industriële subsidies.  

Tot slot liggen ook hervormingen van 

procedures op tafel om de werking van 

de organisatie te verbeteren, zoals het 

verloop van de jaarlijkse ministerconfe-

renties, de ontwikkeling van alternatieve 

besluitvormingsprocedés door consen-

sus en de versterking van de proactieve 

rol van het secretariaat. 
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DE 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. 

 

 

 

In zijn reeks digitale VVIP-Talks ontving 

het VBO Catherine De Bolle, de top-

vrouw van Europol, die het werk van de 

Europese politiedienst en haar relevan-

tie voor Belgische en Europese bedrijven 

toelichtte. Ze wees op drie kernpunten: 

de illegale markt van namaakgoederen, 

cybercriminaliteit en een doorgedreven 

samenwerking tussen politiediensten en 

privésector. 

 

 

 

 

 

 

 

Het VBO organiseerde samen met zijn 

Nederlandse evenknie (VNO-NCW) en 

Luxemburgse (FEDIL) zusterfederatie 

een online gedachtewisseling tussen het 

bestuur van de drie federaties en Euro-

pees Commissaris voor Justitie Didier 

Reynders. Op de agenda: de toekom-

stige voorstellen van de commissaris op 

het gebied van ‘due diligence’ in de waar-

deketens en sustainable corporate go-

vernance. 

 

Het VBO informeert de Belgische Euro-

parlementsleden geregeld over de prio-

riteiten voor de ondernemingen. Zo 

sprak het tijdens bilaterale ontmoetin-

gen en vergaderingen van zijn werk-

groep BBE (Belgian Business for Europe) 

met Cindy Franssen (CD&V-EVP), Sara 

Matthieu (Groen-Groenen/EVA), Saskia 

Bricmont (Ecolo-Groenen/EVA), Johan 

Van Overtveldt (N-VA-ECR), Pascal 

Arimont (CSP-EVP), Tom Vandenkende-

laere (CD&V-EVP) en Kathleen Van 

Brempt (Vooruit-S&D).  
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In december 2020 wisselde het VBO van 

gedachten met de nieuwe ambassadeur 

van de Republiek Tunesië in Brussel, Z.E. 

Nabil Ammar. De virtuele ontmoeting 

ging onder andere over het mogelijke 

toekomstige staatsbezoek van de Tune-

sische president aan België en de samen-

werkingen in verband daarmee. 

 

 

Het VBO nam deel aan een hoorzitting 

die werd georganiseerd door de Kamer-

commissie Buitenlandse Betrekkingen 

(RELEX) rond het vrijhandelsakkoord EU-

Mercosur (Brazilië, Argentinië, Uruguay 

en Paraguay). Het VBO gaf er mee aan 

dat de Belgische werkgevers 

(VBO/Voka/BECI/UWE/AVED) achter het 

akkoord staan. 

 

Op 20 januari opende Pieter Timmer-

mans, CEO van het VBO, op uitnodiging 

van de Belgische en Turkse autoriteiten, 

het businessluik van de tweede top van 

de Joint Economic and Trade Commis-

sion (JETCO) tussen België en Turkije. 

Het VBO benadrukte nogmaals het be-

lang van een sterk en stabiel partner-

schap tussen onze twee landen en beves-

tigde zijn steun aan de modernisering 

van het douane-unieakkoord tussen de 

EU en Turkije, als de raamvoorwaarden 

het toelaten. 

 

 

Op 20 mei had Pieter Timmermans dan 

weer de gelegenheid om het Mexico-Bel-

gium Trade webinar, georganiseerd door 

het Agentschap voor Buitenlandse Han-

del, af te sluiten. Deze online sessie in 

aanwezigheid van H.K.H. Prinses Astrid 

diende als follow-up activiteit na de eco-

nomische missie naar het land in 2019. 
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Het VBO had een werkvergadering met 

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid 

voor een kennismaking met Bart De 

Smet, de nieuwe voorzitter van het VBO. 

De prinses, voorzitter Bart De Smet en 

Pieter Timmermans hadden het o.a. over 

de economische vooruitzichten van ons 

land en de activiteiten van het VBO tij-

dens de economische zendingen voorge-

zeten door de prinses in naam van Z.M. 

Koning Filip. 

 

 

Tijdens een webinar van PwC pleitte het 

VBO voor een reset van de trans-Atlanti-

sche relatie, waarbij o.a. komaf wordt ge-

maakt met de ruis op de handelsbetrek-

kingen (bv. Amerikaanse belastingen op 

Europees staal en aluminium) en waarbij 

de samenwerking in de strijd tegen de 

klimaatverandering en de hervorming 

van de WHO opnieuw wordt opgeno-

men. 

 

Het VBO verwelkomde Antoine Evrard, 

kabinetschef van vicepremier en minister 

van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, 

en Nicolas De Callataÿ, adviseur bij het 

kabinet, op de vergadering van zijn Plat-

form International van 10 maart. Tijdens 

de ontmoeting werd dieper ingegaan op 

de economische diplomatie en de priori-

teiten van minister Wilmès op dat vlak. 

Het Platform International van het VBO 

van 27 april focuste op twee thema’s: de 

veerkracht van de waardeketens ondanks 

COVID-19 en de uitvoering van het Euro-

pees handelsbeleid. Respectievelijke 

gastsprekers waren professor Simon J. 

Evenett, van de universiteit van St. Gallen 

(Zwitserland), en Denis Redonnet, Chief 

Trade Enforcement Officer (CTEO) van de 

Europese Commissie. 
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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’. 

 

 

 

Sinds 1 januari 2021 zijn de handelsbe-

trekkingen tussen het Verenigd Konink-

rijk (VK) en België (en de Europese Unie) 

onderworpen aan het Trade and Coope-

ration Agreement (TCA). Dat handelsak-

koord voorziet een tarief- en quotavrije 

regeling voor alle producten die worden 

verhandeld tussen de twee blokken, als-

ook diverse nieuwe bepalingen inzake 

douaneprocedures. 

Om de preferentiële tarieven van het 

TCA te kunnen genieten, moeten de ex-

porteurs en importeurs zich houden aan 

de oorsprongsregels voor hun product, 

d.w.z. dat ze rekening moeten houden 

met de ‘nationaliteit’ van het geëxpor-

teerde goed. Concreet moet het verhan-

delde product voldoen aan de criteria die 

in het protocol van het TCA voorzien zijn 

voor oorsprongsregels. 

Het VBO moedigt de ondernemingen 

dan ook aan om zo snel mogelijk ver-

trouwd te raken met de nieuwe douane-

procedures en de oorsprongsregels die 

vereist zijn voor de buitenlandse handel 

met het VK. 

Daartoe heeft het hieronder een aantal 

officiële referentiewebsites geselec-

teerd: 

 

 

• Checklist van de douane 🔗 

• Een EORI-nummer aanvragen voor 

identificatie bij de Belgische douane 

🔗 

• Registratie in REX, het systeem voor 

zelfcertificering 🔗  

• My Trade Assistant (Access2Mar-

kets) 🔗  

• Specifiek platform voor de oor-

sprongsregels – Rosa 🔗 

• De oorsprongsregels van uw export 

of import verifiëren: 

- Access2Markets 🔗  

- FOD Economie 🔗 

• Presentatie over de oorsprongsre-

gels (VBO-webinar 28/10/20) 🔗 

• E-mailadres van de FOD Economie 

voor vragen rond oorsprongsre-

gels: origine.oorsprong@econo-

mie.fgov.be.

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit/belgische-administratie-brexit-richtlijnen/checklist-brexit
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit/douane/algemeen/eori-gb
https://economie.fgov.be/nl/themas/handelsbeleid/oorsprong-van-goederen/preferentiele-oorsprong/zelfcertificering-van
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/presenting-rosa
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/rules-origin-access2markets
https://economie.fgov.be/nl/themas/handelsbeleid/oorsprong-van-goederen/preferentiele-oorsprong/zelfcertificering-van
https://www.vbo-feb.be/globalassets/events/emily/brexit/ward-minnaert---oorsprongsregels---regles-dorigine.pdf
mailto:origine.oorsprong@economie.fgov.be
mailto:origine.oorsprong@economie.fgov.be
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ONS CC TOT UW DIENST 

 

 

 

Het competentiecentrum (CC) Europa & 

Internationaal van het VBO verzorgt de 

redactionele inhoud van deze nieuwe Fo-

cus International Trade, dat eens per se-

mester verschijnt.  

Twee redenen voor deze publicatie: 

vooreerst omdat de internationale han-

del cruciaal is voor onze heel open eco-

nomie met zijn kleine en grote onderne-

mingen. Daarnaast wordt die economi-

sche werkelijkheid te vaak onderbelicht, 

en onvoldoende objectief bovendien, 

waardoor bestuurders en ondernemers 

er weinig greep op hebben. 

 

 

Olivier Joris 
Executive Manager 
 

 

Thomas Julien 
Adjunct-adviseur 

 

Mika Camps 
Attaché 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Euro-

pese markt; 

• de follow-up van de Europese han-

delspolitiek;  

• de promotie van vrijhandelsakkoor-

den bij ondernemingen; 

• de opvolging van de handelsspan-

ningen en hun impact; 

• het beschermen van de investerin-

gen van onze ondernemingen in het 

buitenland, en omgekeerd, van de 

buitenlandse investeringen in ons 

land; 

• en de organisatie van tal van activi-

teiten inzake economische diploma-

tie, waaronder de actieve deelname 

aan staatsbezoeken en economi-

sche missies. 
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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 onder-

nemingen uit de drie gewesten van ons land. 
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