
Internationaal ondernemen: 

‘roeien tegen de stroom in’ 



Agenda

1. Systeem & geopolitiek

2. Maatschappij visie & draagvlak

3. Trends & ontwikkelingen

4. Visie & beleid

5. Onderzoek & praktijk

6. De Praktijk van handelsbelemmeringen



1. Systeem & geopolitiek



Handelspolitiek = geopolitiek

• Wereldhandelssysteem kraakt en 

piept

• WTO de facto vleugellam (arbitrage)

• Multilaterale aanpak -> nauwelijks 

voortgang

• Pragmatisch met bilaterale koers 



2. Maatschappelijke

visie & draagvlak



Meerwaarde internationale handel ter discussie

• IO bron van brede welvaart?  

• Scheiden feiten & fabels

• Discours winnaars & verliezers

• IMVO: licence to operate



3. Trends & 

ontwikkelingen



Heruitvinden ‘globalisering’

• Nieuwe kijk op globalisering

• Focus op waardeketens

• Versnelling digitalisering

• Brede welvaart gebruikt als excuus?

(in de praktijk heerst eigen regio eerst)



4. Visie & beleid



Vrij(e)handel bestaat niet

• Rules Based Trade aan de orde van dag

• Vernieuw het wereldhandelssysteem: 

versterk de instituties

• Belang van Europese Unie voor NL groot

• NL welvaart = 30% verdienvermogen

• ‘Strategische autonomie’ = weerbarstig 



5. Onderzoek & praktijk



Protectionisme in de lift

• In 10 jaar aandeel bedrijven dat 

handelsbelemmeringen ervaart 

van 40 naar 80 %

• Anno nu: 33% van achterban 

evofenedex

Top 3 landen: VK - China – VS
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Top 9 landen buiten EU waar handelsbelemmeringen worden ervaren  
(basis: allen)
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Anders

Problemen om te voldoen aan conformiteitsprogramma

Problemen om te voldoen aan bindende
(product)voorwaarden

Problemen met verkrijgen van exportvergunning

Problemen met betalingsgaranties

Ontbrekende servicedienstverlening

Problemen met financieringsissues

Ontbrekende grondstoffen/halffabrikaten om product te
maken

Problemen n.a.v. lokale wetgeving

Internationale sancties

Operationele beperkingen in de (douane-)afhandeling in
derde land

Te hoge totaalkosten van het vervoer

Te weinig materieel beschikbaar

Te lange duur van het vervoer

Aard van het probleem m.b.t. import - export
(basis: ervaart handelsbelemmeringen in landen buiten de EU)

Anders:
- additionele 
administratieve eisen
- annuleren internationale 
beuzen en congressen
- ingewikkelde 
certificeringsvoorwaarden



6. De praktijk van 

handelsbelemmeringen



Diversiteit in handelsbelemmeringen

• Tarifaire maatregelen

• Non-tarifaire maatregelen:

 Ongelijk speelveld

 Douane-procedures en lokale regelgeving

 Verstoringen in logistieke processen

 Sancties en dual-use beleid



Praktijkervaringen: Afrika

• Onvoorspelbare conformiteitsprogramma’s

• Gedetailleerde bindende voorwaarden

• Ongelijk speelveld douane-afhandeling



Praktijkervaringen: Azië

• Extreme logistieke verstoringen zeevracht 

& hoge vervoerskosten

• Bescherming en handhaving Intellectueel Eigendom

• Uit monitor ook relatief veel belemmeringen t.a.v.

douane-procedures & Internationale sancties



Praktijkcases: Zuid-Amerika

Rondgang zomer 2020 handelsbelemmeringen 

Mercosur landen top 4: 

- Tarifaire belemmeringen

- Standaarden- beoordeling

- Douane-procedures 

- Betalingsproblematiek



Praktijkcases: EU

• Ongelijk speelveld bij publieke 

aanbestedingen (lagere) overheden

intern EU en derde landen

• Beschermende Europese regelgeving in 

wegtransport en spoor

• Diversiteit in export stimulerend instrumentarium



Einde


