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Inleiding                                                                                                                   Renaat Schrooten 

De Directeur Generaal van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie is zeer 

verheugd. Na het afsluiten van de interne reorganisatie van zijn dienst wil hij 2 tot 3 maal per jaar contact 

nemen met de federaties, in overlegvergaderingen zoals deze van vandaag. 

Mede omwille van beperkingen in mensen en budget hecht hij een groot belang aan de samenwerking met de 

Buitenlandse Zaken en de Gemeenschappen. 

Wat TTIP betreft, hebben we wel nog geen klaar zicht op het finale resultaat, maar is nu een goed moment om 

zich voor te bereiden. 

Wat is TTIP                                                                                                                   Valére Vangeel 

De inhoud van TTIP kan tot drie grote thema’s herleid worden: markttoegang, regelgevende samenwerking en 

omkadering van buitenlandse investeringen. 

De samenkomst van vandaag heeft het vooral over het eerste thema, de markttoegang. Hier zijn vier aspecten 

in terug te vinden: de handel in goederen, de handel in diensten, de overheidsaanbestedingen, en de 

oorsprongsregels. 

Vandaag beperken we ons tot de eerste twee: 

- voor goederen presenteren we een analyse van de tarifaire en niet-tarifaire handelsbelemmeringen; 

- voor diensten presenteren we wetgeving die onze export hindert. 

De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers 

                                                                                                                                   Eli Vanslembrouck 

Na een afname met 12% in 2013, bedroeg de Belgische goederenuitvoer naar de VS in 2014 EUR 19,18 miljard, 

6% meer dan in 2013. In dat jaar kende de uitvoer van goederen wel en daling van 12%. Deze groei volgt op 

een daling van de uitvoer naar de VS met 12 procent in 2013, zodat 2014 onder het niveau van 2012 blijft. 

De invoer van goederen uit de US bedroeg in 2014 EUR 25,20 miljard in lopende prijzen, een toename met 

EUR 6,4% in vergelijking met 2013. In 2012 en 2013 bedroeg deze toename respectievelijk 13% en 9%. 

Hierdoor sloot de balans van de goederenhandel met de US af met een tekort van EUR 6,01 miljard, tegenover 

een tekort van EUR 5,66 miljard in 2013 en van EUR 1,28 miljard in 2012. Het aanzienlijke tekort in 2014 was 

vooral gesitueerd in de handel in chemische producten en kunststoffen, optische, meet- en precisie-

instrumenten en medische apparatuur, en machines, toestellen en elektrotechnisch materieel. 

De US is een belangrijke handelspartner voor België. Hoewel het aandeel van de US in de waarde van de totale 

Belgische goederenexport sinds 2002 een dalende tendens toont, bleef deze de laatste zes jaar telkens tussen 

de 5% en 6%. Dit maakt van de US in 2014 de vijfde voornaamste uitvoermarkt (5,4% in uitgevoerde waarde) 

van België, en de belangrijkste uitvoermarkt buiten de Europese Unie (18,3% in uitgevoerde waarde). In 2014 

werd meer dan de helft van de uitgevoerde waarde naar de US werd gevormd door chemische producten, 

geneesmiddelen en kunststoffen. 

Het aandeel van de US in de Belgische goedereninvoer bedroeg 7,4% in 2014, tegenover 7,0% in 2013, 6,4%  in 

2012, en 7,5% in 2009. Ook hier bestond meer dan de helft van de uitgevoerde waarde naar de US uit 

chemische producten, geneesmiddelen en kunststoffen.  

De handel in diensten tussen België en de Verenigde Staten        Eli Vanslembrouck 

Volgens ramingen door de Nationale Bank leverde België in 2014 voor EUR 2014 9,47 miljard diensten aan de 

US, 14,2% meer dan in 2013, waarvan meer dan 60% “andere commerciële diensten”. In dat jaar kocht België 

voor EUR 8,79 miljard diensten aan in de US, 44% meer dan in 2013, voor twee-derden “andere commerciële 

diensten”. Hierdoor had de balans van de dienstenhandel in 2014 een overschot van EUR 660 miljoen. 

Overzicht van de Europese en Amerikaanse douanetarieven en de 

handelsrestrictieve maatregelen in de goederenhandel 
                                                                                                                                Frederick De Groote 

Op basis van het aandeel van elke HS6-douanecode in de Belgische uitvoer naar de US van 2009 tot 2014 blijkt 

dat 55% van onze uitvoer naar de US aan een invoertarief van 0% onderworpen was. 31% ervan werd 

getarifeerd tussen 0% en 5%, 11% ervan tussen 5% en 10%.  
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De gemiddelde rechten van de US zijn lager dan deze van de Europese Unie, met uitzondering van deze op 

petroleum, katoen, textiel en kledij. 

De in de US zwaarst getarifeerde Europese goederen zijn niet direct onze grootste uitvoerproducten : tabak, 

transport- en terreinvoertuigen, T-shirts, aardnoten en dergelijke vertegenwoordigen telkens minder dan 1‰ 

van onze uitvoer naar de US. 

Natuurlijk kunnen tariefverlagingen steeds gecompenseerd worden door verstrenging van oorsprongsregels, 

maar dat is een ander hoofdstuk. 

Niet-tarifaire belemmeringen (NTB)                                                               Grégory Claude 

Een zo volledig mogelijke lijst van NTB zal u toegestuurd worden in de vorm van een Excel-bestand. In dit 

zelfde bestand vindt u de bronnen van de opgenomen NTB. Zonder de pretentie volledig te willen zijn, hebben 

we een 80-tal niet-tarifaire barrières gevonden, waarvan 30 horizontale. Deze belemmeringen betreffen een 

40-tal hoofdstukken van de gecombineerde nomenclatuur.  

Diensten en investeringen                                                                                  Florence Burton 

In tegenstelling tot het internationaal verkeer van goederen kan men internationale diensten niet inkaderen 

door het heffen van invoerrechten, waardoor de nationale reglementeringen inventiever dienden te zijn. 

Belemmeringen op de handel in diensten zijn dan ook meer gediversifieerd. 

De belangrijkste beperkingen op de invoer van diensten zijn het bemoeilijken van de “invoer” van de voor de 

diensten noodzakelijke werknemers en het creëren van criteria voor de mogelijke toeleveringen aan 

overheidsinstellingen. Daarnaast kennen de US op sectoraal vlak een web van nationale en staatswetgeving 

die het verlenen van specifieke professionele diensten inkaderen en waaraan een niet-US dienstverlener 

uiterst moeilijk kan voldoen. Daarnaast reserveert de US een aantal sub-sectoren voor eigen bedrijven, via een 

reeks “Acts” die US schepen en bemanningen vereisen voor belangrijke activiteiten in US nationale wateren. 

Ten slotte is er binnen TTIP een belangrijke evolutie gekomen voor wat betreft het oplossen van geschillen 

tussen investeerders en de staat waarbinnen ze investeren. Onder de nieuwe benaming ICS (Investment Court 

System) werd een rechtsprocedure opgesteld om deze conflicten te laten beslechten door rechters aangesteld 

door de US en de Europese Unie, met een mogelijkheid tot appel. Deze manier van werken zal trouwens als 

voorbeeld dienen voor alle toekomstige handelsakkoorden met de Europese Unie. 

Uitnodiging tot reactie                                                                                            Valère Vangeel 

Tegen half januari 2016 zou de FOD Economie graag van de beroepsfederaties horen welke EU-tarieven en 

niet-tarifaire barrières prioritair aangepast mogen worden in de onderhandeling met de US. 

Op basis hiervan zouden we tegen half februari een globaal pakket willen voorstellen aan de FOD Buitenlandse 

Zaken, de federaties en de Gemeenschappen, die hen beter in staat moeten stellen een politiek standpunt in 

te nemen. 

Ook moet rekening gehouden worden met de tarief-afbouw in de Europese Unie. 

Uitnodiging tot inbreng                                          Axel Kenes (FOD Buitenlandse Zaken) 

Bij de wekelijkse vergadering van het handelspolitiek comité binnen de Europese Unie vertegenwoordigt de 

FOD Buitenlandse Zaken de Belgische belangen, na overleg met de FOD Economie, de Gemeenschappen en 

Gewesten en de kabinetten van de bevoegde ministers en staatssecretarissen. Hierbij is het interessant op de 

hoogte te zijn van de belangen van de Belgische bedrijven. 

Impactanalyse                                                                                                             Valére Vangeel 

Teneinde een beter beeld te krijgen van de mogelijke voor-en nadelen van wijzigingen in tarieflijnen op de 

goederenhandel met de US, heeft de FOD Economie alle voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van een 

impactanalyse. Het dossier ligt momenteel op het bureau van Minister Peeters.   


