
• Douanetarieven van de WTO: onderhandelingen over de douanetarieven gebeuren 
op HS6-niveau, maar door de landspecifieke onderverdelingen zijn de in de WHO-
databank vermelde douanetarieven op HS6-niveau slechts rekenkundige 
gemiddelden. Het staat elk land vrij onderliggende producten een ander 
douanetarief toe te kennen zolang het rekenkundig gemiddelde op HS6-niveau niet 
wijzigt. 

 
o MFN-douanetarief: treating other people equally. Under the WTO 

agreements, countries cannot normally discriminate between their trading 
partners. Grant someone a special favor (such as a lower customs duty rate 
for one of their products) and you have to do the same for all other WTO 
members. This principle is known as most-favored-nation (MFN) treatment. 
 
In het Nederlands wordt het ‘most-favored-nation (MFN)’ douanetarief 
vertaald als het ‘meest-begunstigde-natie (MBN)’ douanetarief. 

 
o Gebonden douanetarief: these are not simply announcements of tariff 

rates. They represent commitments not to increase tariffs above the listed 
rates — the rates are “bound”. For developed countries, the bound rates 
are generally the rates actually charged. Most developing countries have 
bound the rates somewhat higher than the actual rates charged, so the 
bound rates serve as ceilings. 
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• Douanenomenclatuur: The Harmonized Commodity Description and Coding 
System generally referred to as "Harmonized System" or simply "HS" is a 
multipurpose international product nomenclature developed by the World 
Customs Organization (WCO). It comprises about 5,000 commodity groups; each 
identified by a six digit code, arranged in a legal and logical structure and is 
supported by well-defined rules to achieve uniform classification. 

 
• Uitvoercijfers (€): de Comext-database van Eurostat rapporteert de 

uitvoerbedragen in Euro, gemeten volgens communautair concept. Dit laat toe de 
cijfers tussen de verschillende EU-lidstaten onderling met elkaar te gaan 
vergelijken. 1,4% van de Belgische uitvoer naar de VS betrof geheime handel en 
werd niet opgenomen, daar hiervoor geen tarieven voorhanden zijn. 
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Gewogen tariefprofiel o.b.v. het aandeel van elke HS6-douanecode in de Belgische 
uitvoer naar de VS 2009-2014: 
 

o Voor zowel de gebonden tarieven als de MFN-tarieven geldt dat iets meer 
dan de helft (55%) van de totale Belgische uitvoer gedurende de periode 
2009 – 2014 onderworpen was aan een nultarief.  

o Bijna één derde (31%) was onderworpen aan een tarief tussen 0% en 5%.  
o Een tarief tussen 5% en 10% gold op 11% van onze uitvoer.  
o De resterende Belgische uitvoer naar de VS (0,25%) was onderworpen aan 

een tarief hoger dan 10%.  
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• Vergelijking van de EU- en de VS-douanetarieven voor alle HS6-codes, gewogen 
volgens hun belang in de Belgische uitvoer naar de VS, toont dat de helft van de 
handel tussen België en de VS aan eenzelfde gemiddeld tarief is onderworpen. 
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• De gemiddelde finale gebonden rechten van de VS zijn lager dan deze van de EU, 
m.u.v. de rechten op petroleum, katoen, textiel en kledij. 

 
• De gemiddelde MFN-rechten van de VS zijn lager dan deze van de EU, m.u.v. de 

rechten op katoen, textiel, kledij en voor oliezaden, vetten en oliën. 
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• Douanetarieven op HS6-niveau: in totaal 12 kolommen 
 
• Is een douanetarief uit de VS hoger dan / gelijk aan / lager dan dat uit de EU, dan 

staat het VS-douanetarief in het rood / zwart / groen. 
 

• ‘n.b.’ (= niet beschikbaar) betekent dat er ofwel geen data voorhanden was, er een 
nultarief geldt, of dat er geen douanetarief is dat als percentage op de 
douanewaarde wordt berekend (tariefequivalenten voor andere tariefsoorten zijn 
niet opgenomen). 
 

• Codes: 
o 620311 Kostuums, van wol of van fijn haar, voor heren of voor jongens 

 
o 620312 Kostuums, van synthetische vezels, voor heren of voor jongens 

 
o 620319 Kostuums, van textielstoffen, voor heren of voor jongens 

  
o 620321 Ensembles van wol of van fijn haar, voor heren of voor jongens 
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• Tariefgrafieken: Op de horizontale as staan de HS6-codes, op de verticale as de 
gemiddelde MFN- en gebonden douanetarieven van de VS en de EU (%). 
 
In dit voorbeeld, waarin niet gans hoofdstuk 62 wordt getoond, is HS6-code 
621230 – corseletten van textiel, ook indien elastisch, incl. die van brei- of 
haakwerk de zwaarst getarifeerde goederencode: VS gebonden en MFN: beide 
23,50 %, min = max.  
 
(Ter vergelijking ook de douanetarieven van de EU, gebonden en MFN: beide 
6,50%, min = max.) 

 
• Indien er boven een HS6-code minder dan 4 staven staan afgebeeld is dit te wijten 

aan: 
o Ontbrekende gegevens 
o Een nultarief: nultarieven zijn opgenomen in een aparte tabel. 
o Complexe douanetarieven: het tarief wordt niet als percentage op de 

douanewaarde berekend. Tariefequivalenten voor andere tariefvormen zijn 
niet opgenomen. 

8 



• Nulrechten: een overzicht van de tariefvrije HS6-codes per hoofdstuk.  
o Tweede kolom: het aantal HS6-codes aan gemiddeld 0% 
o Vanaf de derde kolom: het aantal tariefvrije HS6-codes per douanetarief. (in 

totaal terug 12 kolommen) 
 
• Hoofdstukken: 

o 58 - Speciale weefsels; getufte textielstoffen; kant; tapisserieën; 
passementwerk; borduurwerk  

o 59 - Weefsels, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen; technische 
artikelen van textielstoffen  

o 60 - Brei- en haakwerk aan het stuk 
o 61 - Kleding en kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk  
o 62 - Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van brei- of haakwerk  
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• Kolom ‘VS invoer uit België (%): hierin staat hoeveel procent van de VS-invoer uit 
België kwam. Is dit meer dan 8,5%, dan staat de bewuste cel in het geel. 

 
• Kolom ‘Belgische uitvoer naar de VS (%)’: hierin staat het aandeel van de 

overeenkomstige HS6-code in de totale Belgische uitvoer naar de VS. Bedraagt dit 
aandeel meer dan 0,44%, dan staat deze cel in het geel. 
 

• Omschrijving van de douanecodes: 
 

o 300220: Vaccins voor mensen 
 

o 870210 : Automobielen voor het vervoer van >= 10 personen, incl. de 
bestuurder, met een motor met zelfontsteking 'diesel- of semi-dieselmotor'  
 

o 710239 : Diamant, bewerkt, noch gezet noch gevat (m.u.v. 
industriediamant) 
 

o 300490 : Geneesmiddelen (…) in afgemeten hoeveelheden (…) dan wel 
opgemaakt voor de verkoop in het klein 
 

o 293399 : Heterocyclische verbindingen met uitsluitend één of meer 
stikstofatomen als hetero-atoom (…) 

10 



• Omschrijving van de douanecodes: 
(in de tabel zijn voor de overzichtelijkheid de HS6-codes gegroepeerd op de eerste 
4 cijfers en zijn de landbouwproducten, behalve tabak, buiten beschouwing 
gelaten (*)) 

 
o 2403xx: Rooktabak (behalve waterpijptabak), pruimtabak, snuif e.d. 

2401xx: Ruwe tabak 
 

o 6401xx: Waterdicht schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of 
van kunststof (laarzen, schoeisel met beschermende metalen neus) 
6404xx: Schoeisel, met buitenzool van rubber, van kunststof, van leder of 
van kunstleder en met bovendeel van textiel (sportschoeisel, 
trainingsschoenen, pantoffels e.a. huisschoeisel) 
 

o 8704xx: Automobielen voor goederenvervoer (behalve dumpers 
ontworpen voor gebruik op het terrein) met een maximaal toegelaten 
gewicht van niet meer dan 5 ton of van meer dan 20 ton 
(multipurpose vehicles; gelede terreinvoertuigen met 4-wielaandrijving 
waarvan het voorste gedeelte is uitgerust met een dieselmotor en een 
cabine voorzien van bedieningsorganen. Het achterste gedeelte bestaat uit 
een chassis op twee wielen, ontworpen om te worden uitgerust met 
diverse werktuigen.) 

 

11 



 
o 6111xx: Kleding en kledingtoebehoren, voor baby's, van brei- of haakwerk 

van katoen, synthetische of kunstmatige vezels (maar niet van wol, fijn haar 
of andere textielstoffen) 
6112xx: Trainingspakken, skipakken, badpakken en zwembroeken, van brei- 
of haakwerk (ongeacht het materiaal) 
6105xx: Overhemden van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens, 
van katoen, synthetische of kunstmatige vezels (maar niet van wol, fijn haar 
of andere textielstoffen) 
6106xx: Blouses en hemdblouses, van brei- of haakwerk, voor dames of 
voor meisjes, van katoen, synthetische of kunstmatige vezels (maar niet 
van wol, fijn haar, zijde, vlas, ramee of andere textielstoffen) 
6109xx: T-shirts, borstrokken en onderhemden, van brei- of haakwerk 
(ongeacht het materiaal) 
6212xx: Bustehouders, gaines (step-ins), korsetten, bretels, jarretelles, 
kousenbanden en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan, ook indien 
van brei- of haakwerk 
 

o 5112xx: Weefsels van gekamde wol of van gekamd fijn haar 
 

o 5809xx: Weefsels van metaaldraad en weefsels van metaalgarens bedoeld 
bij post 5605, van de soort gebezigd voor kleding, voor stoffering of voor 
dergelijk gebruik, elders genoemd noch elders onder begrepen 
(Metaalgaren gemaakt van goud, zilver, koper en aluminium wordt vooral 
gebruikt als luxedecoratie in weefsels. Een vervangingsproduct is Lurex. De 
vervaardiging hiervan is eenvoudiger en goedkoper: een synthetische draad 
wordt bespoten met een aluminiumlaagje waardoor het een metaalachtig 
uiterlijk krijgt.) 
 

o 5513xx: Weefsels van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan 85 
gewichtspercenten van deze vezels, enkel of hoofdzakelijk met katoen 
gemengd, met een gewicht van niet meer dan 170 g/m 2 (behalve indien 
bedrukt met andere weefsels) 
 

 
(*) Aardnoten (= pinda’s), dadels, rundvlees, gedroogde uien, prei en andere eetbare 
looksoorten (behalve uien, sjalotten en knoflook), spinazie, eetbare kolen, 
consumptie-ijs, sojaolie, Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en 
andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde 
suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao. 
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Aanvullende uittreksels (De Tijd, 03/08/2015): 
 
“De Chinese Keer Group investeerde in 2013 218 miljoen USD in een nieuwe fabriek 
in South Carolina. De fabriek spint garen van ruw katoen om te verkopen 
aan textielbedrijven in Azië. 500 werknemers volgen de geautomatiseerde processen 
op. … Maar het knippen en naaien van kleren vindt nog steeds in lageloonlanden 
plaats. Op dat gebied kan de VS niet concurreren met de Aziaten.” 
 
“In de Amerikaanse textielfabrieken werken vandaag nog iets meer dan 100.000 
mensen. De Amerikaanse textielexport steeg tussen 2009 en 2014 met 45 procent tot 
18,3 miljoen USD. … Ook bedrijven uit pakweg het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland 
en India kondigden de voorbije jaren plannen aan om textielfabrieken uit te breiden 
of te openen in het zuidoosten van de VS.” 
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De belangrijkste HS6-codes in de Belgische uitvoer naar de VS waarbij het gebonden 
douanetarief van de VS groter is dan dat van de EU. 
 

o 2933xx: Heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer 
stikstofatomen als heteroatoom (…) 
2934xx: Nucleïnezuren en zouten daarvan (…), heterocyclische 
verbindingen 
 

o 2710xx: aardolie en olie uit bitumineuze mineralen (andere dan ruwe) en 
preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten 
aardolie of olie uit bitumineuze mineralen, elders genoemd noch elders 
onder begrepen, andere dan die welke biodiesel bevatten en andere dan 
afvalolie. 
Voorbeelden: white spirit, lampolie, gasolie (= diesel), stookolie, smeerolie, 
motorolie, remolie, … 
 

o 711590: Werken van edele metalen (andere dan bijouterieën, juwelen en 
edelsmeedwerk) of van metalen geplateerd met edele metalen, n.e.g. 
 

o 820900: Plaatjes, staafjes, beitelpunten en dergelijke voorwerpen voor 
gereedschap, niet gemonteerd, vervaardigd van cermets. 
Voorbeeld: wisselplaten (= verwisselbare snijplaatjes van frezen, beitels, …) 
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o 1806xx: Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die 

cacao bevatten 
Voorbeelden: pralines, boterhampasta, cacaofantasie, … 
 

o 853710: Schakelborden, schakelpanelen e.d. combinaties van toestellen, 
voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom, 
voor een spanning van <= 1 000 V (m.u.v. schakeltoestellen voor 
lijntelefonie of voor lijntelegrafie) 
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Deze tabel toont de goederencodes waar het aandeel van België in de VS-invoer 
minstens 25% bedroeg én waarbij het gebonden douanetarief van de VS hoger is dan 
dat van de EU. Het gaat hierbij om: 
 

o 841440: Luchtcompressoren gemonteerd op een mobiel onderstel 
 

o Kettingfluweel en -pluche, épinglé … 
 
580124: … van katoen 
580134: … van synthetische of van kunstmatige vezels 
 

o 844630: Weefgetouwen voor weefsels met een breedte van > 30 cm, 
zonder schietspoel 
 

o 790390: Zinkpoeder en –schilfers 
 

o 040520: Zuivelpasta (= ‘boter’ die niet aan de omschrijving van de HS-
nomenclatuurcode 040510 beantwoordt) 
 

o 530129: Lange ongesponnen ‘gekamde’ vlasvezels 
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• Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb 
 

• US Census Bureau: https://usatrade.census.gov (gratis sinds 1 sept 2015) 
 

• WTO tariff download facility: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/tariffs_e/tariff_data_e.htm 
 

• Market access database: http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm 
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