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Trade Policy Review: bijdrage Vlaanderen 

Internationale handel is een van de pilaren van het Vlaamse economische weefsel. In 2019 voerde 

Vlaanderen voor 313 miljard euro aan goederen in. Omgekeerd exporteerde het goederen voor een 

bedrag van 325 miljard euro. Hoewel dit exportbedrag iets lichter uitviel dan het jaar voordien, 

groeiden de Vlaamse handelscijfers de voorbije jaren significant. Dit maakt van Vlaanderen één 

van de grootste exportnaties en meest open economieën ter wereld die sterk geïntegreerd is in de 

mondiale waardenketens. Daarom zijn internationale handel en een sterk omkaderend 

handelsbeleid van essentieel belang. Voor de Vlaamse Regering is en blijft de Europese Unie de 

eerste en belangrijkste hefboom van het Vlaams buitenlands beleid, waarbij het 

Gemeenschappelijk Handels-en Investeringsbeleid van de Europese Unie als een belangrijke 

hefboom voor economische groei en duurzame ontwikkeling wordt beschouwd.  

Vlaanderen verwelkomt de opzet van de Trade Policy Review en wenst constructief deel te nemen 

aan de gedachtewisselingen. Het bestaande beleidskader1 vormt hierbij het uitgangspunt.   

Als algemene leidende boodschap zet de Vlaamse Regering zich in voor een toekomstbestendig 
multilateraal handelssysteem en een ambitieus, modern en assertief handels‐en investeringsbeleid 
dat onze Vlaamse bedrijven toelaat te internationaliseren en bescherming biedt tegen deloyale 
concurrentie. Hierbij hebben we oog voor het gelijk speelveld en dragen we bij aan duurzame 
groei. Vlaanderen kiest hierbij voor Europa als de wereldactor in de vrijhandel.  

0. Algemene transversale boodschappen

Transparantie

Vlaanderen hecht veel belang aan openheid en nauwe betrokkenheid van de stakeholders in het 

handelsbeleid en moedigt de Commissie aan om de transparantie te verbeteren door een actief 

belanghebbendenmanagement in de voorbereiding en tijdens de onderhandelingen van 

vrijhandels-en investeringsakkoorden, alsook nadien in de terugkoppeling van de resultaten van 

dergelijke onderhandelingen. 

Het horizontale belang van KMO’s 

Kleine en middelgrote ondernemingen vormen de ruggengraat van de Vlaamse en Europese 

economie. Vlaanderen wenst nogmaals het horizontale belang van de KMO doorheen het Europees 

handels-en investeringsbeleid te onderlijnen met als doel hun deelname aan internationale handel 

te faciliteren. Zo moedigt men de speciale aandacht voor de impact en opportuniteiten voor KMO’s 

in vrijhandelsakkoorden aan en steunt men de opname van specifieke bepalingen die gericht zijn 

op dit type ondernemingen in de moderne akkoorden. 

1 het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024, de Beleidsnota 2019-2024 Buitenlands Beleid en 
Ontwikkelingssamenwerking, en de Vlaamse Handels-en Investeringsstrategie  
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Brexit 

Het valt te betreuren dat het Verenigd Koninkrijk na 45 jaar EU-lidmaatschap beslist heeft uit de 

EU te stappen. De Vlaamse Regering zet daarom haar schouders onder een ambitieus toekomstig 

partnerschap tussen de EU en het VK. Als buurland is Vlaanderen op vele vlakken sterk verweven 

met het VK, gaande van verregaande handelsrelaties tot sterke samenwerkingsverbanden tussen 

onze onderzoeks- en cultuurinstellingen. Zo is er een belangrijke logistieke rol weggelegd voor 

Vlaanderen dat vaak als toegangspoort voor het VK dient om goederen op de interne markt te 

brengen. Bijgevolg moedigt Vlaanderen de Europese Commissie aan om in het vormgeven van 

nieuwe krijtlijnen voor het Europees handelsbeleid een bijzondere aandacht te hebben voor de 

toekomstige speciale band tussen de EU en het VK.  

 

1. Een toekomstbestendig multilateraal handelssysteem  

De Vlaamse Regering kiest voor Europa als wereldactor in de vrijhandel. De Europese Unie moet 
vrije en eerlijke handel promoten en een voortrekker zijn van het multilaterale handelssysteem. 
 

EU als voortrekker van multilaterale handelssysteem 
 

Vlaanderen heeft er steeds de voorkeur aan gegeven om zoveel mogelijk regels vast te stellen op 
multilateraal niveau, in de schoot van de Wereldhandelsorganisatie. Het multilaterale niveau is 
immers het meest geschikt om universele, voorspelbare regels en standaarden voor de 
internationale handel af te spreken. Vlaanderen gelooft dan ook dat er een bijzondere rol is 
weggelegd voor de EU om vrije en eerlijke handel te promoten bij de WTO, alsook andere 
multilaterale organen zoals de G20.   
 
Vlaanderen steunt de Europese Commissie in haar inzet om de WTO te moderniseren en 
hervormen, en stelt dat de EU zich moet inspannen om alle partijen, en in het bijzonder de grote 
economische spelers zoals de Verenigde Staten en China, aan boord te houden van het systeem. 
 

EU geeft globalisering mee vorm 
 

Toch moet worden vastgesteld dat mede door de trage evolutie op het multilaterale 
onderhandelingsniveau vele landen plurilateraal, regionaal en bilateraal aan het onderhandelen 
zijn. Vlaanderen steunt de evolutie waarbij Europa volgt om ook op andere niveaus 
overeenkomsten te sluiten om haar handelspositie te verstevigen en grip te houden op de 
internationale handelscontext. Handel en investeringen zijn immers een opportuniteit om de 
globalisering vorm te geven op basis van gedeelde Europese waarden. In dit opzicht dient het 
geostrategische aspect van de vrijhandelsakkoorden niet onderschat te worden. 
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2. Een ambitieus Europees handels-en investeringsbeleid dat bedrijven toelaat te 
internationaliseren 

 
In de wereldwijde economische context van vandaag, moeten exporteurs meer dan ooit risico’s 

spreiden en voldoende differentiëren in hun exportmarkten, alsook de reeds beschikbare 

opportuniteiten benutten.  

Ambitieuze, evenwichtige handelsakkoorden afsluiten 
 

De Vlaamse Regering steunt het afsluiten door de Europese Commissie van ambitieuze, 
evenwichtige handelsakkoorden die nieuwe marktopeningen creëren voor onze bedrijven. Dit kan 
zowel door akkoorden te sluiten met nieuwe partners als door het verbreden en moderniseren 
van bestaande akkoorden. Naast het klassieke verlagen van tarieven, moeten handelsakkoorden 
markten voor diensten, openbare aanbestedingen en buitenlandse directe investeringen (bdi) 
openstellen, maar ook de handelsbelemmeringen achter de grenzen aanpakken. Wederkerigheid 
met betrekking tot diensten en de liberalisering van overheidsopdrachten is hierbij een belangrijk 
principe. Een gelijk speelveld nastreven door afspraken op te nemen inzake het respect voor 
kwaliteitsvolle internationale regels en standaarden neemt hierbij aan belang toe. De Vlaamse 
Regering blijft voorstander van ambitieuze hoofdstukken handel en duurzame ontwikkeling 
binnen het kader van de EU bevoegdheden.  
 
De Vlaams Regering waakt over de geïdentificeerde offensieve en defensieve belangen in functie 
van specifieke onderhandelingen, maar algemeen gesproken kunnen de Vlaamse 
beleidsdoelstellingen met betrekking tot deze pijler van het Europese Handelsbeleid als volgt 
worden samengevat:  
 

1. Het verbeteren van de markttoegang, via de verlaging en verwijdering van tarieven, is een 
horizontaal belang en dit zowel voor landbouw- als voor niet-landbouwgoederen, waarbij 
geen afbreuk mag worden gedaan aan de defensieve landbouwbelangen voor wat betreft 
gevoelige landbouwproducten; 

2. Het verwijderen van handelsbarrières achter de grenzen (i.e. de NTB’s, TBT’s, SPS, ...) met 
het doel de handel te vergemakkelijken en te vereenvoudigen in het algemeen, maar met 
een specifieke aandacht voor de KMO’s; de vereenvoudiging van het handelsverkeer door 
nauwere samenwerking van douaneautoriteiten en de vereenvoudiging en verduidelijking 
van oorsprongsregels vormen daarbij ook een belangrijk element; 

3. De verdere liberalisering van de handel in diensten is een offensief belang voor de Vlaamse 
economie, in het bijzonder voor wat de handel betreft in financiële diensten, bouw- en 
baggerdiensten, maritieme diensten, professionele diensten, ingenieursdiensten, 
distributie, transport en logistieke diensten, milieudiensten zoals afvalbeheer, 
klimaatmitigatie en/of -adaptatie en bodemonderzoek en -sanering alsook 
telecomdiensten; 

4. Het verwijderen van handelsbarrières die Vlaamse en Europese investeringen in extra-
communautaire markten belemmeren waarbij investeringsbeschermingsprocedures van de 
nieuwe generatie moeten worden overeengekomen die maximaal KMO-vriendelijk zijn; 

5. De erkenning van het belang van flexibele arbeidsmobiliteit voor gekwalificeerd personeel 
alsook de bijhorende invulling van het Vlaamse belang bij het bepalen van de modaliteiten 
waaronder aan hoog gekwalificeerde, natuurlijke personen uit derde landen tijdelijk 
toegang wordt verleend tot de Europese interne markt, voor het verlenen van diensten 
(modus 4) zodat de opvolging van de Vlaamse arbeidsmarkt gegarandeerd blijft; 

6. Het voorzien van de gepaste bescherming van de zogenoemde gevoelige sectoren, zoals de 
audiovisuele diensten, de culturele diensten, de onderwijsdiensten en de gezondheids- en 
welzijnsdiensten, alsook toekomstige diensten;  
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De Vlaamse Regering waakt over de defensieve belangen en pleit waar nodig voor Europese 
financiële maatregelen om negatieve effecten van nieuwe overeenkomsten voor bepaalde sectoren 
te verzachten.  
 
 Partners 
 

Om in deze geglobaliseerde wereld haar geostrategische en economische belangen te behartigen, 
wil de Vlaamse Regering met de nodige kritische zin en in functie van de zich aandienende 
opportuniteiten partnerschappen aangaan. Vlaanderen kijkt daarvoor naar EU-
nabuurschapsgordel (zowel het Oosten als de MENA-regio), Azië en Mercosur. Gezien het strategisch 
belang van vrijhandels- en/of investeringsakkoorden, wenst Vlaanderen dat er prioriteit wordt 
gegeven aan akkoorden met landen die handel drijven op basis van gedeelde waarden, 
standaarden en normen, maar zonder andere onderhandelingen te verwaarlozen. Daarnaast acht 
Vlaanderen het opportuun om onderhandelingen met de belangrijkste (bestaande) partners verder 
uit te diepen, alsook met de belangrijkste groeipolen van de 21e eeuw onderhandelingen aan te 
knopen en de onderhandelingsresultaten ervan uit te voeren, vooral wanneer in die groeipolen 
vele handelsobstakels weg te werken zijn. In dit verband ondersteunt Vlaanderen ook de sterkere 
aandacht vanuit de EU voor Afrika als handelspartner en verwelkomt de Vlaamse Regering 
Europese initiatieven ter ondersteuning van de uitrol en implementatie van de African Continental 
Free Trade Area.   
 
 Aandacht voor het benutten van opportuniteiten & implementatie 
 

Het mogelijk maken van internationaliseringsopportuniteiten door middel van 
handelsovereenkomsten is één zaak, de opportuniteiten benutten een andere. Bedrijven zien echter 
een vrijhandelsakkoord nog te weinig als een opportuniteit, en bijgevolg geven ze geen prioriteit 
aan deze landen, of maken ze nog te weinig gebruik van het geldende preferentieel tarief. Dit 
zowel voor handel in goederen, alsook diensten. Vlaanderen pleit en steunt de Commissie in de 
bijkomende aandacht naar de implementatie van de Europese vrijhandels-, partnerschaps- en 
associatieakkoorden. De Vlaamse TPO, Flanders Investment & Trade, speelt een sleutelrol om 
bedrijven aan te sporen maximaal gebruik te maken van de voordelen van deze akkoorden. 
Vlaanderen verwelkomt de aanstelling van een nieuwe Chief Trade Enforcement Officer en kijkt 
uit naar de verdere invulling van het takenpakket.  
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3. Een modern Europees handels-en investeringsbeleid dat inspeelt op de recente 
ontwikkelingen in internationale handel 

 
Zoals reeds aangegeven steunt Vlaanderen het afsluiten door de Europese Commissie van 
evenwichtige handelsakkoorden die nieuwe marktopeningen creëren voor onze bedrijven. Daarop 
voortbouwend gelooft Vlaanderen dat nieuwe akkoorden moeten inspelen op de evoluties in de 
internationale handel, zoals bijvoorbeeld de toename van handel in diensten of de rol van 
gegevensstromen voor digitalisering. 
 
 Digitalisering  
 

De toekomst tekent zich af door een meer doorgedreven digitalisering in alle sectoren, die tot 
fundamentele transformaties leidt. Deze digitalisering verlaagt de drempels om aan internationale 
handel te doen, maakt het gemakkelijker om bepaalde diensten te verhandelen en faciliteert de 
coördinatie van internationale waardenketens. Dat gezegd zijnde, brengt de digitale revolutie ook 
uitdagingen met zich mee. Zo moet er rekening gehouden worden met vraagstukken aangaande 
belastbaarheid, gegevens-en privacybescherming en grensoverschrijdende gegevensstromen. 
Specifiek steunt de Vlaamse Regering de Commissie in het wegwerken van zogenoemde “digitale” 
belemmeringen, het sluiten van overeenkomsten ter bevordering van de grensoverschrijdende 
gegevensstromen, alsook haar actieve rol in de WTO-werkzaamheden voor een akkoord inzake e-
commerce. Dit alles moet gepaard gaan met voldoende bescherming van de persoonsgegevens en 
de privacy van de burgers. 
 
 Handel in diensten 
 

Het aandeel van de dienstensector in de globale handelsbalans stijgt wereldwijd, ook in Europa. 
Het groeiend belang van diensten betekent dat de regels over handel in diensten aan een update 
toe zijn. Vlaanderen en Europa hebben als open economieën een groot belang bij de wederkerige 
verhandelbaarheid van diensten. Daarenboven draagt een betere toegang tot diensten en een 
ruimer aanbod van diensten bij tot de productiviteit van industriële activiteiten en de 
goederenexport. 
 
 Grondstoffen 
 

Gezien hun belang voor productontwikkeling in het kader van de industriële en maatschappelijke 
transitie richting 2050, vraagt Vlaanderen ook aandacht vanuit het handelsbeleid voor de 
thematiek rond strategische en zeldzame grondstoffen. Een ongehinderde, vrije toegang tot deze 
stoffen is daarbij essentieel. 
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4. Een assertief Europees handels-en investeringsbeleid 
 
Export en het aantrekken van buitenlandse investeerders zijn de levensaders van de Vlaamse en 
Europese economie. De openheid van onze economie is hierbij essentieel. Dit betekent echter 
geenszins dat we miskennen dat deloyale concurrentie onze internationale competitiviteit kan 
aantasten, dit zowel in derde markten als binnen de Europese interne markt. Er moet een gelijk 
speelveld zijn, en dat vraagt een holistische aanpak met zowel elementen die onze eigen 
concurrentiepositie versterken als elementen die oneerlijke concurrentie van buitenaf aanpakken.  
 
 Aanpakken van handelsbelemmeringen 
 

Enerzijds is het belangrijk dat men onze bedrijven steunt bij het internationaliseren en dat het 
handelsbeleid zich ook inzet om handelsbelemmeringen die zij tegenkomen in het buitenland weg 
te werken. Dit zowel in de context van handelsonderhandelingen, maar ook daarbuiten. 
Vlaanderen steunt de bestaande inspanningen van de Commissie om handelsbeperkende 
maatregelen aan te pakken en moedigt de Commissie aan om deze verder te versterken. 
 
 Europese belangen verzekeren 
 

Anderzijds is er ook het belang van eerlijke concurrentie en de bescherming van onze eigen 
concurrentiepositie om oneerlijke concurrentie van buitenaf aan te pakken. Voor wat betreft het 
handelsaspect van het internationale concurrentievermogen onderlijnt de Vlaamse Regering het 
belang van faire handelsrelaties. De EU moet hierbij zowel inzetten op het maken van 
internationale handelsregels als de afdwinging en geschillenbeslechting bij overtredingen. 
Vlaanderen spoort de Commissie dan ook actief aan om sterker toe te zien op de naleving van de 
juridische afspraken in deze akkoorden, en waar nodig assertiever gebruik te maken van de 
voorziene geschillenbeslechting, alsook van de eigen Europese handelsverdedigingsinstrumenten 
(antidumping, anti-subsidies, vrijwaringsmaatregelen), bijvoorbeeld in respons op unilaterale 
maatregelen. De Vlaamse Regering is bovendien van mening dat, rekening houdend met het 
stijgend belang van Vlaamse en Europese verankering in de mondiale waardenketens, de 
modernisering van handelsverdedigingsmechanismen noodzakelijk is en de toepassingsmethoden 
voor het opleggen van vrijwaringsmaatregelen dienen aangescherpt te worden. Bijgevolg steunt 
Vlaanderen de Commissie dan ook in haar inspanningen in die richting.  
 
 Aanpakken van overcapaciteit 
 

Voor een aantal producten, zoals bijvoorbeeld staal, is er een grote of chronische overcapaciteit 
en -productie op de wereldmarkt. Dit wordt veroorzaakt door het in stand houden van 
verlieslatende fabrieken of het stimuleren van de bouw van extra capaciteit via niet-legale steun. 
Dit leidt tot o.a. dumping, het uithollen van het duurzaam functioneren van bedrijven wereldwijd 
en jobverlies. Dit alles heeft ook een negatief effect op investeringsbudgetten in onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie, wat ook op lange termijn niet bijdraagt tot duurzame bedrijven. 
 
 Bescherming van vitale en gevoelige sectoren 
 

De EU mag dan wel open markt zijn met een sterk discours tegen protectionisme, doch men mag 
ook niet vervallen in naïviteit. Het Europees handels-en investeringsbeleid moet, zonder af te 
glijden naar een protectionistische houding, vitale en gevoelige sectoren kunnen beschermen 
tegen inmenging of misbruik van buitenaf. Initiatieven die screening van buitenlandse 
investeringen faciliteren en de capaciteit van de EU om eigen belangen onafhankelijk en assertief 
na te streven uitbreiden, zijn hier goede voorbeelden van.  
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Een evenwichtig en effectief exportcontrolebeleid 
 

De Vlaamse regering zet in op evenwichtig en effectief Europees exportcontrolebeleid en de 
Vlaamse implementatie hiervan. Dergelijk beleid dient op transparante wijze de legitieme, 
toegelaten uitvoer van strategische producten en kennis van de Vlaamse industrie, 
onderzoekscentra en academische sector te stimuleren en vlot te vergunnen, terwijl het efficiënt 
deze transacties verbiedt die problematisch zijn in het licht van de proliferatie van 
massavernietigingswapens, de afdwinging van wapenembargo’s, het vermijden van ernstige 
schendingen van de mensenrechten en de overige Europese en Vlaamse criteria. De Vlaamse 
Regering zet hier in op een nauwe samenwerking met andere betrokken Vlaamse en federale 
beleidsdomeinen, zoals onderzoeksfinanciering en douane. Evenzo houdt de Vlaamse Regering de 
impact van nieuwe industriële en geopolitieke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, en zorgt 
zij ervoor dat het Vlaamse exportcontrolebeleid mee in lijn is met de uitdagingen die deze 
ontwikkelingen stellen.   
 
 Bouwen aan open strategische autonomie 
 

Ten slotte steunt de Vlaamse Regering de Europese Commissie dan ook in haar aspiratie tot het 
bereiken van strategische autonomie met behoud van een open economie, waarbij ook blijvend 
wordt ingezet op samenwerking met partners wereldwijd om globale oplossingen te bieden aan 
globale uitdagingen. Strategische autonomie is een concept dat relevant is voor elk onderdeel van 
een waardeketen, van grondstof tot eindproduct, inclusief de dienstverlening die toegevoegde 
waarde aanlevert. Het is daarbij niet enkel belangrijk om de afhankelijkheid te verminderen, maar 
ook om de eigen competitiviteit verder te versterken. Vlaanderen werkt graag mee aan het 
uitwerken van dit concept. Een ambitieus handelsbeleid dat diversificatie in de toeleveringsketen 
toelaat kan een bouwsteen zijn van een Europees beleid dat erop gericht is de afhankelijkheid van 
strategische ecosystemen te verminderen. 
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5. Handelsbeleid als een hefboom 
 
Vlaanderen beschouwt het Gemeenschappelijk Handels-en Investeringsbeleid van de Europese Unie 

als een belangrijke hefboom voor economische groei en duurzame ontwikkeling. Zo kan het 

handelsbeleid tevens gebruikt worden als een instrument ten dienste van mens, milieu en 

economische groei in het algemeen – en voor ontwikkelingslanden in het bijzonder. 

 

 Ambitieuze hoofdstukken handel en duurzame ontwikkeling 
 

De Vlaamse Regering is een voorstander en blijft streven naar de opname van ambitieuze 

hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling, inclusief een geëigend 

geschillenbeslechtingsmechanisme, in de handelsakkoorden. Vlaanderen gelooft dat de EU hiermee 

een positieve stimulans kan geven aan het respect voor en de tenuitvoerlegging van de 

fundamentele internationale arbeids-en milieunormen en van multilaterale milieuakkoorden, zoals 

het Klimaatakkoord van Parijs. 

 

 Ondernemen en mensenrechten 
 

Vlaanderen werkt ook opbouwend mee aan de verdere ontwikkeling van een internationaal kader 

inzake ondernemen en mensenrechten. Naast de aparte bepalingen opgenomen in verband met 

milieu, arbeid en transparantie, stelt Vlaanderen zich tot doel in specifieke hoofdstukken rond 

duurzaamheid ook afspraken inzake ondernemen en mensenrechten te laten opnemen. Initiatieven 

op dit vlak moeten zowel de mensenrechtenbescherming versterken als een gelijk speelveld voor 

bedrijven verzekeren, ook op digitaal vlak. 

 

 Werken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen 
 

Voortbouwend op de doelstelling om het handelsbeleid te gebruiken als een motor voor duurzame 

groei, gelooft de Vlaamse Regering dat Vlaanderen en de EU heel wat expertise, producten, 

diensten en technologie in huis hebben die hiertoe kunnen bijdragen en men samen met de 

industrie kan werken aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Zo is de 

klimaatuitdaging ook een economische opportuniteit. Handel in milieu(vriendelijke) goederen, 

grondstoffen en (afval)goederen in functie van de circulaire economie, kan bijdragen tot een 

duurzamere wereldeconomie. Het is dan ook belangrijk dat de Commissie ernaar streeft tarifaire 

en niet-tarifaire belemmeringen in deze sectoren weg te werken. 

 

Daarnaast steunt Vlaanderen tevens de plurilaterale onderhandelingen in de schoot van de WTO 

over een investeringsfacilitatieakkoord dat kan bijdragen tot een meer stabiele, transparante en 

voorspelbare investeringsomgeving, en de realisatie van de duurzame  ontwikkelingsdoelstellingen 

in Afrika. 

 

Ten slotte ziet de Vlaamse Regering handel ook als een belangrijke motor voor duurzame groei in 

het buitenland en als hefboom voor jobcreatie en het bestrijden van armoede. De Vlaamse 

Regering ziet echter ook de verschillen in economische ontwikkeling en exportmogelijkheden van 

ontwikkelingslanden. In dit verband ondersteunt de Vlaamse Regering Europese 

handelspreferenties voor ontwikkelingslanden zoals ‘Everything but Arms’ (EBA) en het 

‘Generalized Scheme of Preferences’ (GSP). De EU is een belangrijke partner om 

ontwikkelingslanden verder te ondersteunen bij het uitbouwen van een duurzaam, inclusief 

handelsbeleid. 

 


