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Proces & historiek: Vlaanderen draagt bij

2011-…: EU FTAs bevatten uitgebreide TSD hoofdstukken
2/2018: Publicatie en uitrol TSD 15-puntenactieplan
11/2020: VL bijdrage openbare raadpleging TPR
2/2021: TPR kondigt herziening 15-puntenactieplan aan
7/2021-10/2021: VL bijdrage openbare consultatie TSDR
1/2022-5/2022: VL deelname intra-BE besprekingen
6/2022: COM publiceert TSD Review communicatie



Handelsbeleid is een belangrijke hefboom voor economische groei 
en duurzame ontwikkeling door …

jobcreatie te stimuleren en zo armoede te bestrijden
handel in oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te faciliteren
coherentie tussen de arbeids- en milieustandaarden wereldwijd te 
bevorderen 

Vlaamse kijk op handel en duurzame ontwikkeling

VL stelt voor dit te bewerkstelligen door …
transparantie en toegankelijkheid voor kmo’s te maximaliseren 
samenwerking met/tussen IO’s/EU instellingen/lidstaten te versterken
flankerende maatregelen te ontwikkelen
maatschappelijk verantwoord ondernemen aan te moedigen
een gelijk speelveld te creëren waarbij iedereen even ambitieus is



Wat?
Bijdrage van handelsakkoorden tot duurzame ontwikkeling vergroten

Hoe? 
20 acties gericht op:

(1) Samenwerking
(2) De rol van het maatschappelijk middenveld 
(3) Handhaving

De Communicatie



Voorstander van doorgedreven samenwerking (partners, IOs, EU-
instellingen, EU en LS delegaties, …) voor: 

Capaciteitsopbouw
Technische ondersteuning
Monitoring
Bewustmaking

(1) Vlaamse kijk op samenwerking



Voorstander van het betrekken van het maatschappelijk 
middenveld:

In de EU
In partnerlanden
In het kader van sterke DAG’s en civil society forums
Bij bewustmaking
Bij advies
Bij monitoring

(2) Vlaamse kijk op de rol v/h maatschappelijk middenveld



Vlaanderen schaart zich achter een goede implementatie en 
verbeterde handhaving en is aldus voorstander van een geëigend 
geschillenbeslechtingsmechanisme omwille van:

Het belang van een positieve dynamiek
Het maximaliseren van wederzijdse engagementen
Het diversifiëren van onze handelspartners
De rechtszekerheid in handel met de EU
De stabiliteit in handel met de EU

(3) Vlaamse kijk op handhaving
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Inhoudstafel
1. Het Europese Handelsbeleid
2. Update volgens de pijlers van het Handelsbeleid
3. De Europese vrijhandelsakkoorden

Inhoud 
Totstandkoming en rol voor ondernemingen 
Overzicht van de handelsovereenkomsten: update



Het Europese 
Handelsbeleid

Wie? 

De pijlers/doelstellingen



De EU is een douane-unie 
Gelijk buitentarief in alle EU Lidstaten 
➢ Dus: Lidstaten kunnen niet individueel tarieven opleggen en onderhandelen met andere landen

➢ Dus: tarieven, handelsakkoorden, handelspolitieke beschermingsmaatregelen = Europese 
bevoegdheid 

Gemeenschappelijk handels-en investeringsbeleid van de EU is de 
verantwoordelijkheid van: 

De Europese Commissie: Commissaris Dombrovskis
➢ DG Trade

De EU als hoofdspeler



De 4 pijlers/doelstellingen

Het openen 
van 

markten 

Competitiviteit 
verdedigen & 
waarborgen

Promoten 
van EU 

waarden

Rol spelen 
multi-

lateraal

Trade Policy Review : 
een Open, Duurzaam en Assertief 
handelsbeleid 

Grondstoffen

Open strategische autonomie



Handelsakkoorden 
Aanpakken van belemmeringen

Open van markten voor EU 
economische operatoren

• Opportuniteiten 
benutten van FTA’s

• Handelsproblemen 
melden voor 
behandeling

Voordelen 



Handelsakkoorden 

Aanpakken van belemmeringen

Open van markten voor EU 
economische operatoren

• Zie later

• Access2Markets



Competitiviteit van EU economische 
actoren verdedigen en waarborgen

Behouden van gelijk speelveld 
Handelsverdedigingsinstrumenten 
Vrije en eerlijke handel 

• Onrechtstreeks: 
bescherming

• Rechtstreeks: 
behandelen van 
problemen

Voordelen 

• Er kan impact 
zijn voor 
economische 
activiteit

Aandacht



Competitiviteit van EU economische 
actoren verdedigen en waarborgen

Behouden van gelijk speelveld 
Handelsverdedigingsinstrumenten 
Vrije en eerlijke handel 

• Aanstelling Chief Trade Enforcement Officer & 
Single Entry Point

• International Procurement Instrument 
• Buitenlandse subsidies 
• Anti-coercion instrument 



Promoten van EU waarden

• Nieuwe 
markten 

• Speciale 
provisies in FTA

Voordelen 

• Intrekken tarief-
preferenties

• Opheffen FTA

Aandacht 

Aandacht voor handel en duurzame 
ontwikkeling

Non-regressieclausule & 
regelgevingsrecht voor milieu 
en arbeid 

Milieu: 

•Opname engagementen Klimaatakkoord 
van Parijs, 

•Steunen inspanning in kader

Arbeid: 

•Respect voor de fundamentele 
conventies van de internationale 
Arbeidsorganisatie

EU handelsbeleid voor 
ontwikkelingslanden

Economic
Partnership 
Agreements

General Scheme of 
Preferences

Aid for Trade
Steunen exporteurs 
ontwikkelingslanden



Promoten van EU waarden
Aandacht voor handel en duurzame 

ontwikkeling

Non-regressieclausule & 
regelgevingsrecht voor milieu 
en arbeid 

Milieu: 

•Opname engagementen Klimaatakkoord 
van Parijs, 

•Steunen inspanning in kader

Arbeid: 

•Respect voor de fundamentele 
conventies van de internationale 
Arbeidsorganisatie

EU handelsbeleid voor 
ontwikkelingslanden

Economic
Partnership 
Agreements

General Scheme of 
Preferences

Aid for Trade
Steunen exporteurs 
ontwikkelingslanden

• Herziening GSP-verordening 

• TSD Review

• Deforestation free value chains

• Due diligence initiatief 



EU vertegenwoordiging bij de 
Wereldhandelsorganisatie 

Internationale handelsregels vastleggen

Toekomstbestendig multilateraal 
handelssysteem

• Relevante 
initiatieven

Voordelen 

• Mogelijke 
impact

Aandacht 



EU vertegenwoordiging bij de 
Wereldhandelsorganisatie 

Internationale handelsregels vastleggen

Toekomstbestendig multilateraal 
handelssysteem

• WTO hervorming en modernisering

• Follow-up MC12: TRIPS, visserijsubsidies, landbouw

• E-commerce



De Europese 
vrijhandels-
akkoorden

Inhoud 
Totstandkoming en rol 
ondernemingen
Update overeenkomsten & 
opportuniteiten



Inhoud van een FTA

Bescherming 

Via – provisies:

Openen van markten:
• Goederen 
• Diensten 
• Investeringen 

-Toegang tot openbare 
aanbestedingsmarkten
- e-commerce
- Vereisten oprichting filiaal
…

Tariefverlagingen
Wegwerken niet-tarifaire 
belemmeringen

Specifieke 
engagementen

- Nultarieven
- Graduele verlagingen 

- Regelgevende samenwerking
- Douanefacilitering
- SPS-maatregelen
- Afspraken RoO
- Erkenning 
certificaten

- Standaarden 
…

Geografische aanduidingen Intellectuele eigendom

Mededingings-
regels

Transparantie

Geschillen-
beslechtings-
mechanisme

Hoofdstuk duurzame ontwikkeling



Totstandkoming FTA

Akkoord in werking 

COM en derde land geven intentie aan 

COM onderzoekt en consulteert relevante actoren 

COM stelt onderhandelingsmandaat voor aan de EULS

COM krijgt mandaat om te onderhandelen met derde land

Offensieve en defensieve belangen

Regelmatige terugkoppeling

EULS stemmen in met ondertekening van overeenkomst 

Europees Parlement stemt in

(In functie van karakter akkoord: ratificatie)

Pre-
onderhandelingen

Onderhandelingen

Sluiten akkoord

-Deelnemen aan de consultatie van COM 
-Belangen overbrengen aan relevante 
actoren BE-Vlaanderen

-Bijkomende ervaringen melden 
-Anticiperen einde van de onderhandelingen

-Opportuniteiten benutten 
-Problemen met implementatie melden

Rol voor bedrijven 



De EU heeft 46 
akkoorden, … 

… met 78 partners 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/20
20/december/tradoc_159174.pdf

Overzicht handelsakkoorden  

(1/2)

Bron: DG Trade, COM (2022)

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/december/tradoc_159174.pdf


Update

Canada
Japan

Vietnam

Singapore

India
Indonesië

Australië

Nieuw-Zeeland

China

Mercosur

Mexico

Chili



In werking

Canada (2017)

• Voorlopig

• Opportuniteiten

• Next steps: MRA architects

Japan (2019)

• EPA

• Opportuniteiten

• Next steps: Digital Partnership



In werking

Singapore (2019)

• FTA

• Opportuniteiten: 

• Next steps: Digital Partnership, IPA

Vietnam (2020)

• FTA

• Opportuniteiten: 

• Next steps: ratificatie IPA



Afgesloten/goedkeuringsprocedure

Mercosur (2019)

• Breder Associatieakkoord

• Bezorgdheden over duurzaamheid

• Next steps: werkzaamheden over bijkomend 
initiatief

China - CAI (2020)

• Comprehensive Agreement on Investment

• Taal-juridische herziening

• Next steps: ratificatieprocedure



Afgesloten/goedkeuringsprocedure

Mexico (2020)

• Modernisering van akkoord

• Taal/juridische herziening loopt + vertaling

• Next steps: ratificatieprocedure

Nieuw-Zeeland (2022)

• Vrijhandelsakkoord 

• Taal-juridische herziening

• Next steps: ratificatieprocedure



In onderhandeling

Indonesië 

• Sinds 2016

• Laatste ronde in februari 2021

• Next steps: voort onderhandelen

Chili

• Modernisering akkoord – sinds 2017

• Technisch akkoord in oktober 2021

• Next steps: politiek akkoord 



In onderhandeling

Australië 

• Sinds 2018

• Laatste ronde in maart 2022 (12e) 

• Next steps: voort onderhandelen

India

• Heropstart omvattend pakket (mei 2021)

• Teksten gedeeld in maart 2022 

• Next steps: onderhandelingen



BEDANKT VOOR 
UW AANDACHT

VRAGEN?


