Access2Markets

Uw EU-portaal voor handelsinformatie
trade.ec.europa.eu/
access-to-markets

Wilt u producten of diensten exporteren of importeren? Wilt u weten welke heffingen u moet betalen
en welke regels er zijn? Als u uw kleine bedrijf wilt internationaliseren, is Access2Markets er voor u.
Het nieuwe webportal combineert de Market Access Database, de EU Trade Helpdesk en nog veel meer.
Allemaal in één tool. Wij hebben alles wat u nodig hebt, of u nu net begint of al flink aan
de weg hebt getimmerd als handelaar.

Buiten de EU exporteren of naar de EU importeren
Wilt u de basisbeginselen weten?
Access2Markets heeft alles wat u moet weten over heffingen, belastingen, productregels en vereisten voor
alle EU-landen en meer dan 120 andere markten wereldwijd. U kunt de informatie per product vinden in
My Trade Assistant.
Elk product heeft een code. U kunt deze code vinden
op Access2Markets. U hebt de code nodig om te
ontdekken welke douanerechten en nationale of
lokale belastingen u moet betalen.
Ontdek welke procedures en formaliteiten u
moet volgen.
Op Access2Markets vindt u een lijst van de
productregels en -vereisten per product.
Als u net begint, kunt u onze stap-voorstapgidsen gebruiken om meer te ontdekken
over het complete import-exportproces.
Met wie moet ik contact opnemen?
Access2Markets heeft de contactgegevens
van de douanes en andere openbare autoriteiten
in EU-landen en daarbuiten.

Ondervindt u problemen bij het exporteren?
Laat het ons weten als u geconfronteerd wordt met
belemmeringen binnen een bepaalde markt, of zoek
bestaande belemmeringen op in onze database.

Haal uw voordeel uit de handelsovereenkomsten
van de EU
Wilt u de mogelijkheden ontdekken?
Alle handelsovereenkomsten van de EU in een
oogopslag. Ontdek hoe uw bedrijf hier voordeel uit kan halen.
Access2Markets toont ze in een handige lijst met alle details over
oorsprongsregels, bescherming van intellectueel eigendom binnen
de EU, investeringen, aanbestedingsmarkten en nog veel meer.
Grijp uw douanekorting. Om gebruik te kunnen maken van
gereduceerde tarieven moet u de juiste documenten indienen
bij de douaneautoriteiten van het land van invoer. Elke EUhandelsovereenkomst geeft een opsomming van de benodigde
documenten.
Hoe brengt u uw product op de markt? Access2Markets
heeft alle informatie die u nodig hebt, of het nu gaat
om conformiteitsbeoordelingscertificaten van machines,
gezondheidscertificaten voor aquacultuurproducten of
etikettering voor verwerkte voedingsmiddelen.
Begrijpt u de oorsprongsregels van uw product niet helemaal?
ROSA, de tool voor zelfbeoordeling van Access2Markets,
helpt u hierbij!

Pas uw online-ervaring aan uw behoeften aan
Hoe houdt u uw bedrijf up-to-date?
Blijf op de hoogte van handelsnieuws of volg de nieuwste
ontwikkelingen binnen uw kernmarkten.
Wilt u meer weten over handel in goederen of diensten?
Raadpleeg dan onze gidsen, verklaringen, handleidingen en
veelgestelde vragen.
Hebt u informatie in uw eigen taal nodig? Access2Markets
is beschikbaar in alle 24 officiële EU-talen.
Op pad? Access2Markets is geoptimaliseerd voor smartphones
en tablets.
Bekijk hoe andere kleine bedrijven profiteren van EU-handels
overeenkomsten en vertel ons uw eigen succesverhaal:
TRADE-EXPORTERS-STORIES@ec.europa.eu
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