
Nederlandse ondernemers profiteren sterk van 
de handelsakkoorden die de EU afsluit. Deze 
tien verdragen zijn interessant om te volgen.

Handelsverdragen nemen handelsbelemmeringen weg en vereenvoudigen de handel met andere 

landen. Met een ludieke actie reikte evofenedex deze zomer een top-10 van af te sluiten 

handelsakkoorden aan de onderhandelaars van het nieuwe kabinet, met de oproep versneld 

handelsakkoorden af te sluiten. Premier Rutte benadrukte toen nogmaals: “Wij zijn voor 

handelsakkoorden”. Maar hoe staat het nu met de onderhandelingen van deze top-10?

Wilco Heiwegen

Handelsakkoorden
Tien verdragen om in de gaten te houden

Mexico

Sinds 2000 bestaat een handelsak-

koord met Mexico, maar dit akkoord 

wordt gemoderniseerd. Na de ver-

kiezingen van Trump in de VS raak-

ten de onderhandelingen in een 

stroomversnelling. Inzet is voor het 

einde dit jaar de onderhandelingen 

af te ronden.

Verenigde Staten

De in 2013 gestarte onderhandelin-

gen liggen momenteel stil. Bij het 

ontbreken van een handelsakkoord 

tussen de EU en de VS ervaren on-

dernemers momenteel forse han-

delsbelemmeringen, met name als 

het gaat om grensformaliteiten en 

administratieve rompslomp. Steeds 

vaker stellen experts dat het herope-

nen van de onderhandelingen ook 

positief zou uitpakken voor de geo-

politieke positie van de VS. Eerder 

gaf Trump aan geen voorstander te 

zijn van handelsakkoorden.

Mercosur: Argentinië, Brazilië, 

Paraguay, Uruguay en 

Venezuela.

De onderhandelingen duren al 17 

jaar, maar doel is dat dit jaar de on-

derhandelingen worden afgerond. 

Een akkoord wordt in 2018 ver-

wacht. De Europese commissie laat 

weten dat tijdens de veertiende on-

derhandelingsronde in oktober op tal 

van onderwerpen voortgang is ge-

boekt. Heikel punt blijven de tarieven 

voor rundvlees.

Verenigd Koninkrijk

Op 29 maart 2019 verlaat het VK de EU. 

Per die datum zijn goede handelsafspra-

ken nodig die de handel van- en naar het 

VK eenvoudig laten verlopen. De onder-

handelaars spraken de hoop uit in decem-

ber te starten met gesprekken over de 

nieuwe handelsrelatie. Zie ook pagina 30.
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Australië en Nieuw-Zeeland

Inmiddels is er groen licht de onderhande-

lingen te starten. Op 13 september 2017 

deed de Europese Commissie hiertoe een 

aanbeveling aan de Europese Raad, inclu-

sief een voorstel voor een mandaat. Ver-

wacht wordt dat de onderhandelingen 

volgend jaar starten. De export naar Aus-

tralië en Nieuw-Zeeland bedraagt op dit 

moment zo’n 3 en 0,5 miljard euro aan 

goederen, tegenover een import van zo’n 

1 en 0,4 miljard.

Indonesië

De Europese Commissie en Indonesië maken gestaag voortgang in de onder-

handelingen. Dit laat de Europese Commissie weten, na afloop van de derde 

onderhandelingsronde (11 – 15 september) in Brussel. Tijdens de derde on-

derhandelingsronde is onder andere onderhandeld over energie, grondstoffen, 

regels van oorsprong en markttoegang voor overheidsopdrachten. De volgen-

de onderhandelingsronde vindt plaats in het eerste kwartaal van 2018.

Filipijnen

In december 2015 startten de onderhan-

delingen tussen Brussel en Manilla. De 

tweede onderhandelingsronde vond 

plaats van 13 tot en met 17 februari 

2017. Een derde ronde is nog niet inge-

pland.

Japan

Op 6 juli 2017 presenteerden de onderhandelaars van de Europe-

se Commissie en Japan overeenstemming over een principeak-

koord. Maar de onderhandelingen zijn nog niet afgerond, met 

name op het gebied van investeringsbescherming. Een finaal ak-

koord wordt in 2017 nog verwacht. Vooral Nederlandse machine-

bouwers, farmaceutische bedrijven en boeren kunnen hun con-

currentiepositie verbeteren door een handelsakkoord met Japan. 

Nederlandse bedrijven exporteren nu al voor drie miljard euro aan 

goederen naar Japan en importeren voor ruim acht miljard euro. 

Naar verwachting neemt de totale handel tussen de EU en Japan 

door een akkoord met bijna honderd miljard euro extra toe.

Turkije

Sinds 1995 vormen de Europese Unie en 

Turkije gezamenlijk een douane-unie. 

Brussel wil de douane-unie uit te breiden 

met afspraken op het gebied van land-

bouw, handel in diensten en overheids-

aanbestedingen. Op dit moment onder-

handelt de Europese Raad over de 

vaststelling van het mandaat. Gegeven de 

politieke situatie in Turkije wordt op de kor-

te termijn geen voortgang verwacht.

India

De onderhandelingen startten in 2007 en 

zitten na 12 onderhandelingsrondes in een 

impasse. Pas als de ambities en verwach-

tingen van beide partijen weer nader tot 

elkaar komen, is hervatting van de onder-

handelingen mogelijk.
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