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1. WOORD VOORAF  

De Belgische tapijtsector realiseert met net geen 100 bedrijven een totale jaaromzet van 1,3 miljard euro 
en is uitgegroeid tot de tweede belangrijkste tapijtproducent ter wereld, na de Verenigde Staten. De 
sector is zeer sterk geconcentreerd in één streek van Vlaanderen, namelijk het zuiden van de provincie 
West-Vlaanderen1. 
Op 1 februari 2019 trad het economisch partnerakkoord (EPA) tussen Japan en de Europese Unie in 
werking. Van het akkoord wordt verwacht dat het de markt van Japan, de derde economie van de 
wereld na de Verenigde Staten en China, toegankelijker zal maken voor Europese producten, ook voor 
tapijt uit Vlaanderen. 
Om die twee redenen wil Flanders Investment & Trade aandacht besteden aan de kansen die het EPA 
voor onze Vlaamse tapijtexporteurs in Japan te bieden heeft. 
De studie geeft eerst een langetermijnperspectief weer van de Japanse tapijtmarkt. Hoe verteerde die 
markt de financiële crisis van 2008-2009? Wat voor soort tapijt won aan populariteit of geraakte uit de 
mode? Welke landen profiteerden van de crisis om hun voetafdruk op de tapijtmarkt van Japan te 
vergroten, en welke zagen hun Japanse import dalen? Stond het Vlaams tapijt zijn mannetje in Japan of 
kreeg het af te rekenen met geduchte concurrenten?  
In een tweede deel legt de studie uit hoe Vlaamse tapijtproducenten gebruik kunnen maken van het 
EPA om hun export naar Japan op te drijven. Daarbij bekijken we niet alleen de opportuniteiten, maar 
ook de valkuilen die zich in de praktijk al hebben voorgedaan. Het EPA is nieuw, maar het is nu al 
duidelijk dat een vlotte toepassing enige tijd zal vragen. Toch bevat het EPA voldoende voordelen en 
garanties opdat het Vlaamse tapijt zich krachtiger zal kunnen verweren tegen zijn niet-EU-concurrenten 
in Japan. 
Voor deze studie werd gebruik gemaakt van de Engelstalige versie van het EPA, te downloaden via 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684 Bladzijden in de Engelstalige versie worden 
aangeduid met “p. en” gevolgd door het nummer van de bladzijde. Het EPA is verschenen in het Japans 
en in alle talen van de EU. Zie: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.330.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2018%3A330%3ATOC. 
Tot slot, deze studie heeft intensief gebruik gemaakt van Japanse bronnen, waarvan sommige 
uitsluitend de Japanse taal hanteren. Gelukkig konden we rekenen op de steun van Louise Raskin, die als 
stagiaire-studente van de Thomas More Hogeschool uit Mechelen, een belangrijke bijdrage heeft geleverd 
bij de voorbereiding van deze publicatie. 
Vlaamse tapijtexporteurs die hun positie op de Japanse markt willen uitbouwen of versterken, zijn 
welkom in onze provinciale kantoren2 of bij ons kantoor in Tokyo (tokyo@fitagency.com) voor gratis 
advies. 
  

                                              
1 Fedustria (www.fedustria.be), Jaarverslag 2018-2019, p.4 en p. 5. 
2 Voor contactgegevens van onze kantoren, zie: www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrade.ec.europa.eu%2Fdoclib%2Fpress%2Findex.cfm%3Fid%3D1684&data=02%7C01%7Ckristof.cuvelier%40fitagency.be%7C409ea6816c4b423b496a08d73a4b4030%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637041967182669683&sdata=ph9FoErHz9do8Zzn7%2FLJosLh37Ef84XEYeqEZTVOvmQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FNL%2FTXT%2F%3Furi%3Duriserv%253AOJ.L_.2018.330.01.0003.01.ENG%26toc%3DOJ%253AL%253A2018%253A330%253ATOC&data=02%7C01%7Ckristof.cuvelier%40fitagency.be%7C409ea6816c4b423b496a08d73a4b4030%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637041967182679681&sdata=W0%2Bp9Bt5kALATUB47BT2yjbm%2Bf8AmGx%2FTcd1mOmtCD8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FNL%2FTXT%2F%3Furi%3Duriserv%253AOJ.L_.2018.330.01.0003.01.ENG%26toc%3DOJ%253AL%253A2018%253A330%253ATOC&data=02%7C01%7Ckristof.cuvelier%40fitagency.be%7C409ea6816c4b423b496a08d73a4b4030%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637041967182679681&sdata=W0%2Bp9Bt5kALATUB47BT2yjbm%2Bf8AmGx%2FTcd1mOmtCD8%3D&reserved=0
mailto:tokyo@fitagency.com
http://www.fedustria.be/
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact
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2. INLEIDING 

Volgens de Nippon Interior Fabrics Association bedroeg het verkoopcijfer van de groothandel in 
interieurstoffen in Japan 566,7 miljard Japanse yen of ongeveer 4,4 miljard euro3 in het fiscaal jaar 2017 (1 
april 2017 – 31 maart 2018)4. Tien jaar vroeger, in fiscaal jaar 2007, boekte deze markt nog een omzet van 
645,7 miljard yen (zie figuur 1).    
 

Figuur 1: Evolutie van de Japanse markt voor interieurstoffen 
(groothandelsprijzen in miljard Japanse yen; april 2007 – maart 2018)5 

 

 
 
De financiële crisis die op gang kwam in 2008, en zijn dieptepunt kende in 2009, zorgde in die jaren voor 
een daling van respectievelijk 8,3% en 12,8%. Tegen eind maart 2010 was de markt daardoor 20% 
gekrompen tot 516,2 miljard yen (ong. 4,4 miljard euro). Na dit dieptepunt kende de sector een 
geleidelijke heropleving, waardoor de omzet in fiscaal jaar 2013 570,2 miljard yen (ong. 4,4 miljard euro) 
bereikte.  
Op 1 april 2014 verhoogde de verbruiksbelasting in Japan van 5% naar 8%, en dit fnuikte de groei6. 
Sindsdien stabiliseerde de markt voor interieurstoffen zich rond 565 miljard Japanse yen.  
  

                                              
3 Gemiddelde wisselkoers in 2007 was 161 yen per euro; 2008: 152; 2009: 130; 2010: 116; 2011: 111; 2012: 102; 2013: 130; 2014: 140; 2015: 134; 2016: 120; 2017: 127; 2018: 130. Bron: 
European Central Bank, ECB euro reference exchange rate: Japanese yen (JPY), www.ecb.europa.eu/stats/html/index.en.html, geraadpleegd op 19 augustus 2019. Alle 
eurowaarden in deze studie zijn op deze wisselkoersen gebaseerd. 
 
4 Nippon Interior Fabrics Association, 平成29年のインテリアファブリックス事業の概況＜市場規模の策定＞ (Overzicht van de interieurstoffenindustrie in fiscaal 
jaar 2017<marktevolutie>, september 2018, p. 3-6 (hierna afgekort tot NIFA 2018). Volgens de definitie van NIFA omvat de term interieurstoffen (“interior fabrics”) de 
sector van vensteraankleding (window treatment) zoals gordijnen, gordijnrails, raamblinden, rolluiken; vloerbekleding (floor coverings) en muurbekleding (wall 
coverings). In de NIFA-cijfers zit alleen de verkoop van textiel en plastic vloerbekleding en niet die van de houten vloerbekleding. 
 
5 Eigen berekeningen op basis van NIFA 2018, p. 5, bovenste tabel. Groothandelsprijzen. 
6 Research Institute of Economy, Trade and Industry, Takashi Unamaya and David Cashin, Estimating the harm the Japan’s next VAT rate will inflict on the economy, 
18 June 2016. Unamya en Cashin berekenden dat de verhoging van de verbruiksbelasting de consumptie van de gezinnen deed afnemen met 4% bij aankondiging 
van de maatregel in oktober 2013 en met nog eens 1% bij implementatie in april 2014.  
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Figuur 2: Evolutie van de Japanse markt voor venster-, vloer- en muuraankleding 
(groothandelsprijzen in miljard Japanse yen; april 2007 – maart 2018)7 

 

 
*De cijfers van de vloerbekleding bevatten alleen producten gemaakt uit textiel of plastics, en niet uit hout. 

 
Uit figuur 2 blijkt dat de financiële crisis van 2008-2009 vooral de sector van de vloerbekleding heeft 
getroffen in Japan, gevolgd door de sector van de vensteraankleding. De markt voor muurbekleding 
daarentegen heeft nauwelijks last gehad van de crisis, en kent op dit moment een grotere verkoop dan 
tien jaar geleden. 
De volgende hoofdstukken focussen in het bijzonder op de sector van het tapijt en andere 
vloerbekleding gemaakt uit textiel. 
  

                                              
7 Eigen berekeningen op basis van NIFA 2018, p. 5, bovenste tabel. 
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3. DE TAPIJTMARKT IN JAPAN 

3.1 EVOLUTIE VAN DE TAPIJTMARKT IN JAPAN (2007 – 2018)  

Tijdens de financiële crisis van 2008-2009 kreeg zowel de markt van tapijt als van vinylvloerbekleding 
rake klappen in Japan. Tegen het einde van fiscaal jaar 2009 waren beide op twee jaar tijd met 24% 
gekrompen.  
 

Figuur 3: Evolutie van de Japanse markt voor tapijt en vinylvloerbekleding 
(groothandelsprijzen in miljard Japanse yen; april 2007 – maart 2018)8 

 

 
 
Hoewel de tapijtmarkt vanaf 2010 een licht herstel liet optekenen, bleef de omzet zeven jaar later toch 
nog ruim 12% onder het verkoopcijfer van het fiscaal jaar 2018. De verkoop van de vinylvloerbekleding, 
daarentegen, trok pas terug aan in het fiscaal jaar 2013, maar tegen eind maart 2018 lag de omzet hoger 
dan in het fiscaal jaar 2008.  
 
De financiële crisis heeft vooral het tapijt van Japanse makelij getroffen. Terwijl de groothandels- omzet 
in het fiscaal jaar 2007 nog 119,4 miljard Japanse yen haalde (ong. 740 miljoen euro), bedroeg dit cijfer tien 
jaar later nog 82,7 miljard (ong. 650 miljoen euro), ruim 30% lager. Hoewel ook het buitenlands tapijt in 
Japan in de jaren 2008-2009 klappen kreeg, wist het zich toch vrij snel te herstellen. In de periode april 
2017 – maart 2018 lag de verkoop hoger dan in het fiscaal jaar 2008. Terwijl het inlands tapijt in het 
fiscaal jaar 2007 nog 51% van de markt uitmaakte, is zijn aandeel 10 jaar later gezakt naar 44%. Kortom, 

                                              
8 Eigen berekeningen op basis van  

- Voor 2007-2010: Satake no. 80, 平成22年度のインテリアファブリックス市場規模 (Overzicht van de interieurstoffenmarkt in fiscaal jaar 2010, 15 maart 
2012 (Hierna afgekort tot Satake no. 80 - 2012). 

- Voor 2011-2014: Nippon Interior Fabrics Association, 2014 General State of the Interior Fabrics Business and Market Size Determination, September 2015, p. 4 
bovenste tabel, en tabel 6 p. 12 (Hierna afgekort tot NIFA 2015) 

- Voor 2014-2017: NIFA 2018, p. 5, bovenste tabel, tabel 6 p. 13. 
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de financiële crisis van 2018-2019 heeft in eerste instantie het tapijt van Japanse makelij getroffen, terwijl 
importtapijt zijn aandeel in de markt heeft weten te vergroten. 
 

Figuur 4: Evolutie van de Japanse markt voor tapijt van Japanse en buitenlandse makelij 
(groothandelsprijzen in miljard Japanse yen; april 2007 – maart 2018)9 

 

 
 

3.2 EVOLUTIE VAN DE MARKT VOOR BINNENLANDS TAPIJT IN JAPAN 

(2010 – 2018) 

Zowel in het fiscaal jaar 2010 als 2017 was ongeveer 80% van het verkochte inlandse tapijt in Japan 
getuft (zie tabel 1, getuft tapijt en getuft tegeltapijt).  
Over de periode van zeven jaar is er binnen het getufte tapijt wel een verschuiving merkbaar naar 
tegeltapijt (carpet tiles). Terwijl in 2010 tegeltapijt ongeveer 1/3 uitmaakte van de tuft-markt, was dit in 
2017 bijna 48%.  
Toch kon het tegeltapijt de achteruitgang van de tuft-markt niet volledig goedmaken. In 2017 was die 
9,4% gekrompen tegenover 2010. Door de omvang van de verkoop van inlands getuft tapijt leidde dit 
automatisch tot een terugval van de totale verkoop van de inlandse producten op de Japanse 
tapijtmarkt. Deze evolutie valt af te leiden uit tabel 1. 
  

                                              
9 Eigen berekeningen op basis van  

- Voor 2007-2010: Satake no. 80 - 2012. 
- Voor 2011-2014 NIFA 2015, tabel 6 p. 12.  
- Voor 2014-2017: NIFA 2018, tabel 6 p. 13. 
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Tabel 1: Evolutie van de Japanse markt voor tapijt van Japanse makelij 
(groothandelsprijzen in miljard Japanse yen; april 2010 – maart 2018)10 

 

Categorie Fiscaal 
2010 

Fiscaal 
2011 

Fiscaal 
2012 

Fiscaal 
2013 

Fiscaal 
2014 

Fiscaal 
2015 

Fiscaal 
2016 

Fiscaal 
2017 

Totaal 89.3 87.9 
(98.4) 

87.0 
(99.0) 

85.0 
(97.7) 

83.3 
(98.0) 

83.9 
(100.7) 

85.9 
(102.4) 

82.7 
(96.3) 

  Getuft tapijt 45.7 43.7 
(95.6) 

41.3 
(94.5) 

40.6 
(98.3) 

38.3 
(94.3) 

35.5 
(92.7) 

36.6 
(103.1) 

34.3 
(93.7) 

  Non-
automotive 

39.4 38.3 
(97.2) 

36.0 
(94.0) 

35.8 
(99.4) 

33.7 
(94.1) 

31.1 
(92.3) 

31.6 
(101.6) 

28.9 
(91.5) 

Automotive 6.3 5.4 
(85.7) 

5.3 
(98.1) 

4.8 
(90.6) 

4.6 
(95.8) 

4.4 
(95.7) 

5.0 
(113.6) 

5.4 
(108.0) 

Getuft tegeltapijt 26.7 26.6 
(99.6) 

28.7 
(107.9) 

27.2 
(94.8) 

28.0 
(102.9) 

31.0 
(110.7) 

31.6 
(101.9) 

31.3 
(99.1) 

Geweven tapijt 3.3 3.2 
(97.0) 

3.4 
(106.3) 

3.5 
(102.9) 

3.4 
(97.1) 

3.4 
(100.0) 

3.5 
(102.9) 

2.6 
(74.3) 

Effenbinding 
(plain weave) 

0.7 0.8 
(114.3) 

0.5 
(62.5) 

0.4 
(80.0) 

0.3 
(75.0) 

0.4 
(133.3) 

0.4 
(100.0) 

0.5 
(125.0) 

Gehaakt karpet 3.4 3.6 
(105.9) 

3.3 
(91.7) 

3.3 
(100.0) 

3.0 
(90.9) 

3.5 
(116.7) 

3.2 
(91.4) 

2.4 
(75.0) 

Naaldvilt 8.8 9.2 
(104.5) 

9.3 
(101.1) 

9.4 
(101.1) 

9.9 
(105.3) 

9.5 
(96.0) 

9.8 
(103.2) 

10.6 
(108.2) 

  Non-
automotive 

1.9 1.8 
(94.7) 

1.6 
(88.9) 

1.4 
(87.5) 

1.4 
(100.0) 

1.3 
(92.9) 

1.3 
(100.0) 

1.3 
(100.0) 

Automotive 6.9 7.4 
(107.2) 

7.7 
(104.1) 

8.0 
(103.9) 

8.5 
(106.3) 

8.2 
(96.5) 

8.5 
(103.7) 

9.3 
(109.4) 

Andere 0.7 0.8 
(114.3) 

0.5 
(62.5) 

0.6 
(120.0) 

0.4 
(66.7) 

0.6 
(150.0) 

0.8 
(133.3) 

1.0 
(125.0) 

 

Noot: De getallen tussen haakjes tonen de evolutie tegenover het vorige jaar, waarbij de omzet van het vorige jaar 

gelijkgesteld werd aan 100. 

 
Het Japanse naaldvilt, dat in 2010 goed was voor ongeveer 1/10 van de Japanse markt van inlands tapijt, 
kende een bijna continue groei, waardoor het in 2017 1/8 van deze markt vertegenwoordigde. Deze 
groei is volledig toe te schrijven aan naaldvilt voor de autosector. 
 
  

                                              
10 Eigen berekeningen op basis van  

- Voor 2011-2014: NIFA 2015, tabel 7 p. 12.  
- Voor 2014-2017: NIFA 2018, tabel 7 p. 13. 
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4. BUITENLANDS TAPIJT IN JAPAN11 

4.1 EVOLUTIE VAN DE IMPORT VAN BUITENLANDS TAPIJT IN JAPAN 

(2007 – 2018) 

4.1.1 Algemene evolutie 

Zoals ook al uit figuur 4 met de groothandelsprijzen12 bleek, toont figuur 5 aan dat de import van 
buitenlands tapijt in Japan een heropleving kende in 2010, na de terugval tijdens de financiële crisis van 
2008-2009. 
 

Figuur 5: Evolutie van de import van buitenlands tapijt in Japan (2007-2018) 
(importprijzen in miljard Japanse yen; hoeveelheden in 1000 ton) 

 
 
De kleine terugval in 2011 is wellicht te wijten aan de aardbeving, de tsunami en de kernramp die het 
noordoosten van Japan in dat jaar trof. In 2015 en 2016 volgde een afkoeling van de import, maar in 2017 
en 2018 trok de tapijtinvoer opnieuw aan. Met bijna 70 miljard Japanse yen (ong. 540 miljoen euro) en 
100.000 ton is de sector van het geïmporteerd tapijt in Japan er eind 2018 beter aan toe dan in 2007.  
Zoals figuur 6 aangeeft, leidde de financiële crisis van 2008-2009 tot een daling van de gemiddelde 
importprijs van tapijt uit het buitenland. De daling werd mede veroorzaakt door een waardestijging 
van de Japanse yen in diezelfde periode. Terwijl het ingevoerde tapijtvolume tussen 2007 en 2009 
daalde met 9,2% door de crisis, ging de kostprijs van dat tapijt in Japanse yen met 23,2% achteruit. 
Dankzij de waardestijging van de yen, kon Japan in die periode zijn buitenlands tapijt goedkoper 
invoeren, waardoor het effect van de crisis enigszins gedempt werd. 

                                              
11 Alle grafieken en tabellen in dit hoofdstuk komen voort uit eigen berekeningen op basis van Japanese Ministry of Finance, Trade Statistics of Japan, Japanse import 
van HS 57 “Carpets and other textile floor coverings”, www.customs.go.jp, geraadpleegd op 6 augustus 2019. Jaartallen gaan van 1 januari tot en met 31 december. 
12 In hoofdstukken 4 en 5 worden importprijzen gebruikt, in tegenstelling tot hoofdstuk 3 waar groothandels- prijzen gehanteerd worden. Importprijzen zijn CIF (zie: 
Japanese Ministry of Finance, Trade Statistics, www.customs.go.jp/toukei/sankou/howto/gaiyou_e.htm, geraadpleegd op 20 augustus 2019.  
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Figuur 6: Evolutie van de importprijs van buitenlands tapijt in Japan (2007-2018) 
(Japanse yen per kilogram) 

 

 
 
Vanaf 2011 deed zich een eerste kentering voor in de importprijs, maar het is pas vanaf 2013 dat de prijs 
met bokkensprongen de hoogte ingaat. In 2015 lag de prijs beduidend hoger dan voor de financiële crisis 
(2007). Die toename werd geruggesteund door een zwakkere yen13. De gedaalde koopkracht van de 
Japanse munt leidde uiteindelijk tot een dieptepunt in het volume aan ingevoerd tapijt, zoals figuur 5 
voor 2015 illustreert. Daarna stabiliseerde de gemiddelde importprijs. Die stabiliteit vormde de basis voor 
de toenemende aanvoer van buitenlands tapijt in de periode 2016-2018 tot op een niveau dat hoger ligt 
dan voor de financiële crisis.  

4.1.2 Evolutie onder de buitenlandse toeleveranciers van Japan 

Zoals figuur 7 aantoont, wordt de evolutie van het buitenlands tapijt in Japan vooral bepaald door de 
import van producten vanop het Chinese vasteland. In 2007 was Chinees tapijt goed voor 62,2% van de 
Japanse import. Tijdens de financiële crisis van 2008-2009 verhoogde het Chinese aandeel geleidelijk tot 
69% in 2010. Daarna ging het bijna constant in dalende lijn tot 63,5% in 201814. 
  

                                              
13 Volgens de Federal Reserve Board daalde de waarde van de Amerikaanse dollar van 119 Japanse yen eind 2006 naar 77 yen eind 2011, of een waardestijging van de 
yen met 35%. Tegen eind 2015 bedroeg de waarde van de dollar opnieuw 120 yen. Zie: https://www.federalreserve.gov/releases/h10/hist/dat00_ja.htm, 
geraadpleegd op 8 augustus 2019. 
14 Eigen berekeningen op bais van Japanese Ministry of Finance, Trade Statistics of Japan, Japanse import van HS 57 “Carpets and other textile floor coverings”, 
www.customs.go.jp, geraadpleegd op 6 augustus 2019. 
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Figuur 7: Evolutie van de voornaamste leveranciers van buitenlands tapijt in Japan (2007-2018) 
(miljard Japanse yen) 

 

 
 
Figuur 8 maakt abstractie van de Chinese invoer, en focust op de andere topleveranciers van 
buitenlands tapijt aan Japan. 
 

Figuur 8: Evolutie van de voornaamste leveranciers van buitenlands tapijt in Japan (2007-2018) 
met uitzondering van China (miljard Japanse yen) 
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In de periode 2007-2018 hebben drie landen duidelijk opgang gemaakt:  
• Vietnam zag de Japanse import van zijn tapijten in die periode verviervoudigen en werd in 2018 

voor het eerst de op één na belangrijkste tapijtleverancier van Japan, na China. 

• Iran onderging tijdens de financiële crisis van 2018-2019 een halvering van de Japanse import van 

zijn tapijt. Maar daarna kende die import een heropleving. Sinds 2012 levert Iran continu meer 

tapijt aan Japan dan voor de crisis. In 2018 bekleedde het de vierde plaats onder de buitenlandse 

leveranciers van Japan. 

• Indonesië leverde traditioneel jaarlijks voor 1 tot 1,5 miljard Japanse yen tapijt aan Japan, tot in 

2016. Vanaf dat jaar kende de Japanse tapijtinvoer vanuit dit land aanhoudende groei gedurende 

3 jaar, waardoor de Indonesische leveringen aan Japan in 2018 dubbel zo hoog lagen als in 2015. 

Indonesië is nu de vijfde belangrijkste leverancier van Japan. 

Indië en Turkije zagen beiden hun Japanse tapijtinvoer aangroeien na het einde van de financiële crisis. 
Echter, in beide gevallen eindigde deze groei abrupt in 2015, waardoor beide landen in 2018 onder het 
niveau van 2007 noteerden. 
Thailand was in 2007 de onbetwiste nummer twee onder de buitenlandse leveranciers van Japan, na 
China. Het land verloor ruim 1/3 van zijn Japanse import tijdens de crisis. Het herstel van de tapijthandel 
met Japan kwam pas in 2014 goed op gang, maar de groei knakte opnieuw af in 2018. Daardoor noteert 
de Japanse tapijtinvoer vanuit Thailand op dit moment lager dan in 2007, en verloor Thailand zijn 
tweede plaats aan snel groeier Vietnam. 
In 2007 importeerde Japan voor 3 miljard yen (ong. 18,6 miljoen euro) tapijt uit België. Tijdens de crisis 
van 2008-2009 halveerde die handel, waarna slechts een gedeeltelijk herstel op gang kwam. Voor de 
crisis was België de derde belangrijkste tapijtleverancier van Japan, maar met een Japanse import van 
1,77 miljard yen (ong. 13,6 miljoen euro) figureert het nu op de zevende plaats. 

4.1.3 Evolutie volgens het type importtapijt 

In de periode 2007-2017 was het meest populaire importtapijt in Japan getuft tapijt gemaakt van 
synthetische garens, andere dan nylon en andere polyamides, en niet bestemd voor de autosector (HS-
code 5703.30-200) 15. Dit getuft tapijt kende een vrij snelle heropleving na de financiële crisis van 2008-
2009. Het bereikte het toppunt van zijn populariteit in 2014, toen het goed was voor een importwaarde 
van 17,4 miljard yen (ong. 124 miljoen euro). In 2018 voerde Japan van dit type tapijt nog 13,9 miljard yen 
(ong. 107 miljoen euro) in, maar daarbij werd het nipt van de eerste plaats gedrumd door HS-code 
5705.00-022, met een invoerwaarde van 14,1 miljard yen (ong. 108 miljoen euro), zoals blijkt uit figuur 9. 
Onder HS-code 5705.00-022 schuilt een tapijtcategorie gemaakt van synthetisch materiaal, maar niet van 
naaldvilt, en op een andere manier geproduceerd dan met weven, tuften, of knopen. In 2007 voerde 
Japan 6,1 miljard yen (ong. 38 miljoen euro) van dit type tapijt in. Niet gehinderd door de financiële crisis, 
nam de import continu toe tot 12,2 miljard yen (ong. 87 miljoen euro). 
In 2015-2016 kende het een zekere terugval, maar deze werd meer dan goedgemaakt in de groeijaren 
2017-2018, waardoor het nu geldt als het meest populaire buitenlandse tapijt in Japan. Uit figuur 11 blijkt 
dat de eenheidsprijs per vierkante meter van dit soort tapijt in 2018 op één na de laagste was onder de 
populaire importtapijten. Bovendien lag de eenheidsprijs 13,7% lager dan in 2007. Zowel in 2007 als in 

                                              
15 HS staat voor “Harmonized System”. Zie o.a. www.customs.go.jp/toukei/sankou/code/code_e.htm  

http://www.customs.go.jp/toukei/sankou/code/code_e.htm
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2018 kwam 93% tot 94% van de Japanse import uit China. De Chinese prijs lag in 2018 gemiddeld 4,3% 
onder de eenheidsprijs16.  
 

Figuur 9: Evolutie van de belangrijkste types buitenlands tapijt in Japan (2007-2018) 
(in miljard Japanse yen) 

 

 
 
Voor de positie van derde en vierde meest populaire buitenlands tapijt leveren de HS-code 5703.30-100 
en HS-code 5702.42-200 slag. De eerste is een getuft tapijt vergelijkbaar met het eerder aangehaalde HS-
code 5703.30-200 maar alleen geproduceerd voor de autosector. Dit automotive tuft tapijt vertoont een 
langetermijngroei van 64%, die echter gepaard gaat met vallen en opstaan. Met een invoerwaarde van 
9,3 miljard yen (ong. 71,5 miljoen euro) staat het in 2018 duidelijk op de derde plaats. 
Onder HS-code 5702.42-200 schuilt afgewerkt, machinaal geweven tapijt met lussen (loop piles), gemaakt 
van synthetisch garen en geproduceerd voor non-automotive toepassingen. Voor de financiële crisis was 
dit type tapijt goed voor een invoerwaarde van 9,5 miljard yen (ong. 59 miljoen euro). De crisis had 
echter een zware impact op de invoer, waarvan HS-code 5702.42-200 nooit volledig herstelde. In 2018 
voerde Japan nog 7,3 miljard yen (56 miljoen euro) in van dit type tapijt. 
In 2018 stond HS-code 5702.92-000 op de vijfde plaats op de Japanse importlijst. Het gaat om afgewerkt, 
machinaal geweven tapijt zonder lussen, gemaakt van synthetisch garen. Deze tapijtsoort ondervond 
nauwelijks enige impact van de crisisjaren 2008-2009. Met uitzondering van een eenmalige daling in 2015 
kende het een gestage groei. De invoerwaarde lag in 2018 op 5,4 miljard yen (ong. 41,5 miljoen euro), 72% 
hoger dan in 2007. 
Op plaats 6 op de Japanse invoerlijst stond in 2018 HS-code 5704.90-200. Het gaat om naaldvilt met 
toepassingen buiten de autosector en niet in tegelvorm. Dit type tapijt was jarenlang niet populair als 
importproduct, maar plots veerde de invoer op van 264 miljoen yen (ong. 2 miljoen euro) in 2015 naar 

                                              
16 Eigen berekeningen op basis van Japanese Ministry of Finance, Trade Statistics of Japan, Japanse import van HS 57 “Carpets and other textile floor coverings”, 
www.customs.go.jp, geraadpleegd op 13 augustus 2019. Het gaat om “Mainland China”. 
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2,3 miljard yen (ong. 19 miljoen euro) in 2016. Ook in de jaren erna bleef de groei aanhouden, waardoor 
deze tapijtcategorie in 2018 goed was voor een invoerwaarde van 3,6 miljard yen (ong. 27,7 miljoen 
euro).  
 

Figuur 10: Buitenlandse tapijtsoorten die aan populariteit verloren in Japan (2007-2018) 
(in miljard Japanse yen) 

 

 
 

Figuur 10 geeft weer hoe de import van drie buitenlandse tapijtsoorten zwaar getroffen werd door de 
financiële crisis van 2008-2009. Afgewerkt, machinaal geweven tapijt gemaakt van katoen kende een 
scherpe terugval: tegen 2012 importeerde Japan nog slechts 45% van dergelijk tapijt met lussen (HS-code 
5702.99-010) en nog 35% van hetzelfde type tapijt zonder lussen (HS-code 5702.49-010). Ook getuft tapijt 
van katoen (HS-code 5703-90-010) zag zijn import geleidelijk afkalven van 1 miljard yen (ong. 6,2 miljoen 
euro) in 2007 naar 368 miljoen yen (ong. 2,8 miljoen euro) in 2018. Zowel bij machinaal geweven als bij 
getuft tapijt wonnen synthetische garens aan belang ten nadele van katoen. 
Voor categorie 5702-49-010 en 5703.90-010 kan de verklaring liggen in de hogere eenheidsprijs die deze 
katoenen tapijten vertonen tegenover gelijkaardige tapijten gemaakt van synthetische garens (HS-codes 
5702.42-200 en 5703.30-200), zoals uit figuur 11 blijkt. Maar prijs verklaart in elk geval niet de slechte 
prestatie van de machinaal geweven tapijten uit katoen onder HS-code 5702.99-010. Zowel in 2007 en 
2018 waren deze tapijten gemiddeld goedkoper dan hun rechtstreekse concurrent gemaakt uit 
synthetische garens (HS-code 5702.92-000). De twee voornaamste leveranciers van dit tapijt, China en 
Indië, zagen beide de invoer ervan door Japan meer dan halveren tussen 2007 en 2018.    
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Figuur 11: Eenheidsprijs buitenlandse tapijtsoorten in 2007 en 2018 (yen per vierkante meter) 
 

 
 

Ook het geknoopte tapijt gemaakt van ander materiaal dan wol en fijn dierenhaar onder HS-code 
5701.90-000 zag zijn Japanse import in elkaar klappen van 3,3 miljard yen (ong. 20,5 miljoen euro) in 2007 
tot 1,3 miljard in 2009 (10 miljoen euro). Ondanks enig herstel tot 2012, kalfde de populariteit van deze 
categorie daarna geleidelijk af. In 2018 importeerde Japan nog slechts 1 miljard yen (ong. 7,7 miljoen euro) 
van dit type tapijt (zie figuur 10).  
Vermoedelijk deed zich substitutie voor met geknoopt tapijt gemaakt van wol of ander fijn dierenhaar 
(HS-code 5701.10-000). In 2007 waren deze geknoopte tapijten gemiddeld 38% goedkoper, waardoor ze 
gemakkelijker de financiële crisis doorkwamen. Tegen 2018 liep het prijsverschil tussen beide categorieën 
op: geknoopte tapijten uit wol zijn nu 3,7 keer goedkoper dan hun tegenhangers die niet uit wol 
gemaakt zijn17.  
Geknoopte tapijten gemaakt uit ander materiaal dan wol of dierenhaar werden in 2007 voornamelijk 
geleverd door drie landen aan Japan: China (46% van de Japanse import); Iran (32%) en Turkije (19%). 
Hoewel deze drie landen in 2018 allen minder verkochten aan Japan dan in 2007, bracht Iran met 66% 
van de Japanse import het er beduidend beter van af dan China (20%) en Turkije (8%). 
  

                                              
17 Eigen berekeningen op basis van Japanese Ministry of Finance, Trade Statistics of Japan, Japanse import van HS 57 “Carpets and other textile floor coverings”, 
www.customs.go.jp, geraadpleegd op 13 augustus 2019.Geknoopte tapijten uit wol of ander dierenhaar hadden een gemiddelde importprijs van 12685 yen/m2 in 
2007 en 17829 yen/m2 in 2018. Voor geknoopte tapijten gemaakt uit ander materiaal was dat 20429 yen/m2, respectievelijk 66140 yen/m2. 
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4.2 EVOLUTIE VAN HET EUROPEES TAPIJT IN JAPAN (2007 – 2018) 

4.2.1 Europa als leverancier van Japan 

In 2007 was Europa goed voor bijna 10% van de Japanse tapijtimport. De financiële crisis van 2008-2009 
bracht dit aandeel terug tot 7,3%, en ondanks enkele tijdelijke verbeteringen, bleef het Europese aandeel 
vanaf 2015 rond dit cijfer hangen. In 2018 bedroeg het 7,5%. 
 

Tabel 2: Europa als leverancier van tapijt aan Japan in vergelijking met andere continenten 
(importprijzen in miljard Japanse yen en percentage van het totaal; 2007-2018) 18 

 

 
 
Tabel 2 toont aan dat vooral Azië voordeel haalde uit de crisis. Het Aziatische aandeel verhoogde van 
86,4% in 2007 naar 90,3% in 2009, en ondanks enkele tijdelijke dalingen bleef het aandeel rond dit cijfer 
hangen. Met 90,1% in 2018 is Azië veruit de belangrijkste tapijtleverancier van Japan, met Europa als 
verre tweede.  
Minder opvallend dan Azië is de groei die het Afrikaanse aandeel heeft gekend, van 0,6% in 2007 tot om 
en bij de 1% in 2009-2010; een cijfer dat ook in 2017-2018 in de tabellen verscheen. Vooral Egypte speelde 
daarbij een grote rol. Het zag de Japanse import van zijn tapijt toenemen van 383 miljoen yen (ong. 2,4 
miljoen euro) in 2007 naar het dubbele, 678 miljoen yen (ong. 5,3 miljoen euro) in 2017, en 627 miljoen 
yen (ong. 4,8 miljoen euro) in 201819. 
  

                                              
18 Eigen berekeningen op basis van Japanese Ministry of Finance, Trade Statistics of Japan, Japanse import van HS 57 “Carpets and other textile floor coverings”, 
www.customs.go.jp, geraadpleegd op 13 augustus 2019. Turkije behoort tot het Europese continent. 

 
19 Japanese Ministry of Finance, Trade Statistics of Japan, Japanse import van HS 57 “Carpets and other textile floor coverings”, www.customs.go.jp, geraadpleegd op 
13 augustus 2019.  
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Amerika 
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Amerika
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Afrika
Afrika 
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Oceanie

Oceanie 

%
Totaal

2007 5,95 9,8% 52,55 86,4% 1,85 3,0% 0,02 0,04% 0,39 0,6% 0,07 0,12% 60,84

2008 4,97 8,9% 49,09 87,6% 1,44 2,6% 0,04 0,07% 0,48 0,9% 0,05 0,08% 56,06

2009 3,41 7,3% 42,20 90,3% 0,66 1,4% 0,01 0,02% 0,44 0,9% 0,02 0,05% 46,74

2010 3,96 7,5% 47,83 90,4% 0,57 1,1% 0,03 0,05% 0,51 1,0% 0,04 0,07% 52,93

2011 4,90 9,3% 46,73 88,8% 0,54 1,0% 0,01 0,01% 0,44 0,8% 0,01 0,03% 52,63

2012 4,59 7,9% 52,10 90,0% 0,75 1,3% 0,00 0,00% 0,47 0,8% 0,01 0,02% 57,92

2013 5,83 8,8% 58,87 88,7% 1,05 1,6% 0,01 0,02% 0,57 0,9% 0,03 0,04% 66,37

2014 6,39 9,3% 60,50 88,1% 1,10 1,6% 0,02 0,03% 0,67 1,0% 0,02 0,03% 68,71

2015 4,86 7,4% 59,59 90,1% 1,13 1,7% 0,02 0,03% 0,51 0,8% 0,05 0,08% 66,16

2016 4,26 6,9% 56,52 91,3% 0,73 1,2% 0,00 0,00% 0,35 0,6% 0,04 0,07% 61,91

2017 4,89 7,2% 61,19 90,6% 0,71 1,0% 0,01 0,01% 0,70 1,0% 0,02 0,03% 67,52

2018 5,25 7,5% 62,85 90,1% 0,93 1,3% 0,01 0,01% 0,66 0,9% 0,08 0,12% 69,77

http://www.customs.go.jp/
http://www.customs.go.jp/
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Tabel 3: Evolutie van het Europese tapijt ingevoerd in Japan – vergelijking 2018 met 2007 
(in vierkante meter of kg; importprijzen in miljoen Japanse yen en aandeel in de importwaarde)20 

 

 
*Cursieve cijfers in blauw: kilogram in plaats van vierkante meter 

Japan importeert vanuit Europa vooral afgewerkt, machinaal geweven tapijt met lussen (loop piles) 
gemaakt van synthetisch garen en voor non-automotive gebruik (HS-code 5702.42-200). In 2007 was 
deze categorie goed voor 38,9% van de Japanse tapijtinvoer uit Europe. In 2018 was dit nauwelijks 
minder, met 37,6%, of een volume van 1,68 miljoen vierkante meter met een waarde van 1,97 miljard 
Japanse yen (ong. 15,1 miljoen euro). 
Afgewerkt, machinaal geweven tapijt zonder lussen en gemaakt van synthetische garens (HS 5702.92-
000) nam in 2018 met een aandeel van 10,6% de tweede positie in. Met bijna 300.000m² en 557 miljoen 
yen (ong. 4,3 miljoen euro) deed deze categorie beduidend beter dan in 2007, toen de Japanse invoer uit 
Europa 71.000m² bedroeg, met een waarde van 152 miljoen yen (ong. 950.000 euro). In derde positie 
bevond zich in 2018 getuft nylon tapijt voor non-automotive gebruik (ander dan tegeltapijt met een 
maximumoppervlakte van 0,3 m²; HS 5703.20-290), goed voor 1,9 miljoen m² en 514 miljoen yen (ong. 4 
miljoen euro).  
Opvallende groeiers zijn ook de categorieën onder HS-codes 5703.20-100 en 5703.30-100, die in vierde en 
vijfde positie eindigden in 2018. Het gaat in beide gevallen om getuft automotive tapijt, respectievelijk 
gemaakt van nylon en van ander synthetisch materiaal. In totaal ging het in 2018 om bijna 139 ton met 
een waarde van 603 miljoen Japanse yen (ong. 4,6 miljoen euro). In 2007 haalden beide categorieën 
samen 25,8 ton, goed voor 98 miljoen yen (ong. 600.000 euro)21. 

                                              
20 Alleen HS-codes met een aandeel van minstens 1% worden vermeld. Voor een beschrijving van de gebruikte HS-codes, zie: 
www.customs.go.jp/english/tariff/2019_4/data/e_57.htm (geraadpleegd op 15 augustus 2019). De categorieën in oranje in 2007 haalden minder dan 1% aandeel in 
2018. 
21 HS-code 5703.30-100 haalde in 2007 minder dan 1% aandeel en wordt daarom niet in de tabel vermeld. In 2007 was deze categorie goed voor 9,97 ton en 34 
miljoen yen (ong. 210.000 euro).  

2007 m2 of kg miljoen yen % waarde 2018 m2 of kg miljoen yen % waarde Evolutie

5702.42-200 1730623 2317 38,9% 5702.42-200 1680058 1974 37,6% =

5701.90-000 3684 638 10,7% 5702.92-000 297091 557 10,6% ↑↑

5701.10-000 25331 516 8,7% 5703.20-290 191390 514 9,8% ↑

5703.20-290 441536 501 8,4% 5703.20-100 78085 332 6,3% ↑↑

5702.41-000 134175 460 7,7% 5703.30-100 60858 271 5,2% ↑↑

5703.30-200 380521 253 4,2% 5701.10-000 13283 210 4,0% ↓↓

5702.31-000 23047 162 2,7% 5702.31-000 30942 203 3,9% ↑

5702.92-000 71073 152 2,5% 5703.30-200 153217 190 3,6% ↓

5703.20-210 58424 127 2,1% 5702.50-990 86252 186 3,5% ↑↑

5702.49-010 46684 115 1,9% 5705.00-022 164661 161 3,1% ↑↑

5703.10-000 17458 106 1,8% 5702.41-000 24220 123 2,3% ↓↓

5704.10-000 45924 71 1,2% 5701.90-000 2349 90 1,7% ↓↓

5703.20-100 15854 64 1,1% 5703.10-000 9967 84 1,6% ↓

5704.90-200 275042 63 1,1% 5703.20-210 16968 74 1,4% ↓

5705.00-022 30279 57 1,0%

Totaal top-15 / 5601 94,1% Totaal top-14 / 4969 94,7%

Andere / 350 5,9% Andere / 278 5,3%

Totaal / 5951 100,0% Totaal / 5247 100,0%

http://www.customs.go.jp/english/tariff/2019_4/data/e_57.htm
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Andere opvallende winnaars zijn HS-codes 5702.50-990 en 5705.00-022. In het eerste geval gaat het om 
onafgewerkt, machinaal geweven tapijt zonder lussen gemaakt van ander materiaal dan katoen, wol of 
fijn dierenhaar. In 2007 haalde dit soort tapijt niet eens 1% van de Japanse import van Europees tapijt. In 
het tweede geval gaat het om tapijt van synthetische garens, maar niet geknoopt, niet geweven, niet 
getuft en ook geen naaldvilt. 
In de categorie “winnaars” treffen we dus hoofdzakelijk tapijt aan van synthetische garens. 
Onder de grote verliezers treffen we drie types tapijt aan: 
1) de geknoopte tapijten van HS-codes 5701.10-000 en 5701.90-000. Zoals reeds eerder vermeld, boette dit 
type tapijt in Japan heel wat aan populariteit in.  
2) de machinaal geweven tapijten van HS-codes 5702.41-000 en 5702.49-010. Het gaat om tapijt dat 
gemaakt is van natuurlijk materiaal, zoals katoen, wol of ander fijn dierenhaar. Zij zijn het slachtoffer 
van de trend naar meer synthetische garens. Ook de getufte wollen tapijten onder HS-code 5703.10-000 
zagen hun aandeel in de Japanse import dalen, weliswaar minder drastisch. Alleen het machinaal 
geweven, wollen tapijt onder HS-code 5702.31-000 (niet-afgewerkt tapijt met lussen) kon zijn positie 
handhaven. 
 
3) Europees naaldvilt verloor eveneens aan populariteit in Japan. Dat bewijst de evolutie van HS-codes 
5704.10-000 (tapijttegels van naaldvilt met een maximum oppervlak van 0,3m²) en 
5704.90-200 (naaldvilt voor non-automotive gebruik, andere dan tapijttegels met een oppervlakte tot 
1m²). Beiden haalden in 2018 minder dan 1% aandeel in de Japanse tapijtimport uit Europa. Zoals eerder 
gemeld kende het inlandse naaldvilt op de Japanse markt wel een groei in de periode van april 2010 tot 
april 2018. Die groei kwam echter uitsluitend voort van naaldvilt voor de autosector. 

4.2.2 De Europese Unie als leverancier van Japan 

Wanneer we tabel 4 (Europese Unie) met tabel 3 (Europees continent) vergelijken, komen een aantal 
opvallende verschillen tot uiting: 
De toppositie binnen de Japanse tapijtimport uit de EU wordt eveneens ingenomen door afgewerkt, 
machinaal geweven tapijt met lussen (loop piles) gemaakt van synthetisch garen en voor non-
automotive gebruik (HS-code 5702.42-200). Echter, dit soort tapijt uit de EU ziet zijn aandeel in de 
Japanse import dalen van 49,6% in 2007 naar 30,4% in 2018. Gezien deze evolutie zich niet voordoet 
voor het Europese continent, wijst dit erop dat Europese landen die niet tot de Europese Unie behoren 
marktaandeel in Japan hebben afgesnoept van de EU.  
Turkije zag zijn import door Japan in deze categorie toenemen van 92.000m² (98,5 miljoen yen of ong. 
610.000 euro) in 2007 naar 698.000m² (751 miljoen yen of ong. 5,8 miljoen euro) in 2018. In dezelfde 
periode daalde de Japanse import van dit soort tapijt uit de EU met eenzelfde 698.000m². Bovendien 
kondigden zich nieuwe Europese concurrenten aan, die in 2007 nog niet actief waren in dit 
marktsegment. Ukraine leverde 39.000 m² aan Japan in 2018, goed voor 31,4 miljoen yen (ong. 240.000 
euro), Servië 1761m² voor 4,2 miljoen yen (ong. 32.000 euro) en Moldavië 1000m² ter waarde van 1,1 
miljoen yen (ong. 8500 euro)22. 
  

                                              
22 Japanese Ministry of Finance, Trade Statistics of Japan, Japanse import van HS 57 “Carpets and other textile floor coverings”, www.customs.go.jp, geraadpleegd op 
13 augustus 2019. 

http://www.customs.go.jp/
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Tabel 4: Evolutie van het EU-tapijt ingevoerd in Japan – vergelijking 2018 met 2007 
(in vierkante meter of kg; importprijzen in miljoen Japanse yen en aandeel in de importwaarde)23 

 

 
*Cursieve cijfers in blauw: kilogram in plaats van vierkante meter 

De geknoopte tapijten onder HS-code 5701 zijn niet prominent aanwezig in de Japanse import uit de EU. 
Turkije stond in 2018 in voor 92% van de Japanse invoer van dit type tapijt uit Europa. 
Tot slot speelt er zich een andere evolutie af voor HS-code 5702.31-000. Het gaat om machinaal geweven, 
onafgewerkt tapijt gemaakt van wol of ander fijn dierenhaar. De Japanse import uit de Europese Unie 
kende een daling van 17.569m² of 115 miljoen yen (ong. 710.000 euro) in 2007 naar 11.214m² of 93 miljoen 
yen (ong. 715.000 euro) in 2018. De Japanse import uit Europa kende daarentegen een toename van 
23.000m² of 162 miljoen yen (ong. 1 miljoen euro) in 2007 naar bijna 31.000m² of 203 miljoen yen (ong. 1,6 
miljoen euro) in 2018. Ook hier lijkt de Europese Unie marktaandeel verloren te hebben aan Europese 
landen die niet tot de EU behoren.  
Zwitserland zag zijn Japanse import voor deze tapijtsoort in volume meer dan verdrievoudigen in de 
periode 2007-2018, van 5.400m² of 46 miljoen yen (ong. 285.000 euro) naar 18.800m² of 106 miljoen yen 
(ong. 815.000 euro). Daarbij gaf Zwitserland ook het nakijken aan Turkije, dat als tweede winnaar zijn 
Japanse import zag toenemen van 62m² met een waarde van nog geen miljoen yen in 2007 naar 962m² 
of 4,4 miljoen yen (ong. 34.000 euro) in 201824. Het vrijhandelsakkoord tussen Zwitserland en Japan, dat 
in 2009 in werking trad, verminderde de douanetarieven voor dit soort tapijt uit Zwitserland van 8.1% 
naar 0%25. 
  

                                              
23 Het betreft cijfers voor EU-28. Alleen de HS-codes met een aandeel van minstens 1% worden vermeld. Voor een beschrijving van de gebruikte HS-codes, zie: 
www.customs.go.jp/english/tariff/2019_4/data/e_57.htm    
24 Japanese Ministry of Finance, Trade Statistics of Japan, Japanse import van HS 57 “Carpets and other textile floor coverings”, www.customs.go.jp, geraadpleegd op 
13 augustus 2019.  
25 Japanese Ministry of Finance, Trade Statistics Japan, Japan’s Trariff Schedule as of April 1, 2008 and January 1, 2009, geraadpleegd op 21 augustus 2019 via 
www.customs.go.jp/english/tariff/2008_4/data/57.htm en www.customs.go.jp/english/tariff/2009/data/57.htm  

2007 m2 of kg miljoen yen % waarde 2018 m2 of kg miljoen yen % waarde Evolutie

5702.42-200 1638447 2218 49,6% 5702.42-200 940214 1186 30,4% ↓↓

5703.20-290 441536 501 11,2% 5702.92-000 285991 545 14,0% ↑↑

5702.41-000 111546 397 8,9% 5703.20-290 178528 497 12,7% =

5703.30-200 341548 219 4,9% 5703.20-100 78065 332 8,5% ↑↑

5702.92-000 62521 145 3,2% 5703.30-100 58127 262 6,7% ↑↑

5703.20-210 58424 127 2,8% 5702.50-990 86252 186 4,8% ↑↑

5702.31-000 17569 115 2,6% 5703.30-200 141892 176 4,5% ↓

5702.49-010 42907 107 2,4% 5705.00-022 162261 159 4,1% ↑↑

5703.10-000 16814 96 2,1% 5702.31-000 11214 93 2,4% ↓

5704.10-000 45924 71 1,6% 5702.41-000 12874 88 2,3% ↓↓

5703.20-100 15854 64 1,4% 5703.20-210 16968 74 1,9% ↓↓

5704.90-200 275042 63 1,4% 5703.10-000 9577 73 1,9% ↓

5705.00-022 29244 57 1,3% 5704.90-200 84517 38 1,0% ↓

Totaal top-13 / 4179 93,4% Totaal top-14 / 3707 95,1%

Andere / 296 6,6% Andere / 191 4,9%

Totaal / 4475 100,0% Totaal / 3898 100,0%

http://www.customs.go.jp/english/tariff/2019_4/data/e_57.htm
http://www.customs.go.jp/
http://www.customs.go.jp/english/tariff/2008_4/data/57.htm
http://www.customs.go.jp/english/tariff/2009/data/57.htm
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Figuur 12: Evolutie van de Japanse tapijtimport uit de EU-lidstaten 2007-2018 (miljoen Jap. yen) 
 

 
 
Onder de 28 lidstaten van de Europese Unie is België de belangrijkste tapijtleverancier van Japan, zoals 
uit figuur 12 blijkt. In 2007 stond België in voor 68% van de Japanse import uit de EU. Na de terugval van 
de Japanse import van Europees tapijt in de crisisjaren 2008-2009, wist België zijn aandeel op te drijven 
tot 75% in 2011-2012.  
In 2013 groeide de Japanse tapijtinvoer uit België nog wel aan, maar andere landen deden beter. Zweden 
zag zijn tapijtleveringen aan Japan toenemen van 29 miljoen yen (ong. 285.000 euro) in 2012 naar 458 
miljoen (ong. 3,5 miljoen euro) een jaar later26. Ook Duitsland begon aan een geleidelijke remonte van 133 
miljoen yen (ong. 1,3 miljoen euro) in 2012 naar 490 miljoen (ong. 3,8 miljoen euro) in 2018. Daardoor 
brokkelde het Belgische aandeel in de Japanse tapijtimport uit de EU af van 75% in 2012 naar 50% in 
2016.  
Hoewel Japan in 2017-2018 opnieuw meer tapijt uit België importeerde, nam de export uit bepaalde 
andere EU-landen sneller toe, waardoor België verder aandeel verloor tot 45% in 2018. Niet alleen 
Duitsland zette in 2017-2018 een prachtresultaat neer, maar ook de import van Pools tapijt nam 
beduidend toe, van 82 miljoen yen (ong. 680.000 euro) in 2016 naar 278 miljoen (ong. 2,1 miljoen euro) in 
2018. Daardoor klom de totale Japanse tapijtinvoer uit de Europese Unie in 2018 naar het hoogste niveau 
sinds de crisis van 2008-2009. 
Figuur 13 geeft de waarde weer van de Japanse tapijtimport uit de tien EU-lidstaten die het meest tapijt 
aan Japan leverden in 2018. 
 
  

                                              
26 Japanese Ministry of Finance, Trade Statistics of Japan, Japanse import van HS 57 “Carpets and other textile floor coverings”, www.customs.go.jp, geraadpleegd op 
6 augustus 2019  
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Figuur 13: Top-10 EU-leveranciers van tapijt aan Japan in 2018 (miljoen Japanse yen)27 
 

 
  

                                              
27 De gemiddelde waarde van de Japanse yen in 2018 was 130 yen voor 1 euro. Bron: European Central Bank, ECB euro reference exchange rate: Japanese yen (JPY), 
www.ecb.europa.eu/stats/html/index.en.html, geraadpleegd op 19 augustus 2019. 

http://www.ecb.europa.eu/stats/html/index.en.html
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5. BELGISCH TAPIJT IN JAPAN28 

5.1 EVOLUTIE VAN HET BELGISCH TAPIJT IN JAPAN (2007 – 2018) 

5.1.1 De evolutie in waarde 

Zoals uit figuur 14 en tabel 5 kan afgeleid worden, viel de import van Belgisch tapijt door Japan als 
gevolg van de financiële crisis in 2009 terug tot de helft van de invoerwaarde van 2007: 3,05 miljard yen 
(ong. 18,9 miljoen euro) tegenover 1,59 miljard yen (ong. 12,2 miljoen euro) in 2009. Hoewel het Belgische 
tapijt tegen 2011 al een aardig herstel achter de rug had, is het daarna blijven hangen op het niveau van 
ongeveer 2,2 miljard yen.  
In 2015-2016 kende de Japanse invoer van Belgisch tapijt een ernstige daling tot op het niveau van het 
crisisjaar 2009. Hoewel 2017-2018 beterschap gaven, blijft het zakencijfer op Japan met 1,8 miljard yen 
(ong. 13,6 miljoen euro) beduidend lager dan de 3 miljard yen van 2007. 
 

Figuur 14: Evolutie van de Japanse import van Belgisch tapijt 2007-2018 (miljoen Japanse yen) 
 

 
 

Het populairste Belgische tapijt in Japan is machinaal geweven, afgewerkt tapijt met lussen (loop piles) 
en gemaakt van synthetische garens (HS-code 5702.42-200). In 2018 was dit type het vierde meest 
populaire importtapijt in Japan29. In de periode 2007-2018 lag het aandeel van dit type in de Japanse 
tapijtimport uit België voor de meeste jaren om en bij de 70%, met uitschieters naar boven in 2014 
(75,6%) en naar beneden in 2018 (62,4%), zoals uit tabel 5 blijkt. In 2018 voerde Japan van dit tapijt 12,4% 

                                              
28 Alle figuren en tabellen zijn gebaseerd op eigen berekeningen op basis van Japanese Ministry of Finance, Trade Statistics of Japan, Japanse import van HS 57 
“Carpets and other textile floor coverings”, www.customs.go.jp, geraadpleegd op 6 augustus 2019. Jaartallen gaan van 1 januari tot en met 31 december.  
29 Zie tabel 3 en 4 en figuur 9. 

0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

miljoen 
Jap. yen

Andere

5702.41-000

5704.90-200

5703.30-200

5703.20-290

5702.50-990

5702.92-000

5702.42-200

http://www.customs.go.jp/


 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
26.08.2019 DE JAPANSE TAPIJTMARKT pagina 25 van 50 

minder in uit België dan in 2017. Deze terugval werd voor een groot deel opgevangen door een grotere 
aankoop van drie andere types tapijt uit België, namelijk (zie tabel 5): 

• Machinaal geweven, afgewerkt tapijt zonder lussen en gemaakt van synthetische garens onder 

HS-code 5702.92-000. 

• Machinaal geweven, onafgewerkt tapijt zonder lussen en gemaakt met ander materiaal dan 

katoen, wol of fijn dierenhaar (met andere woorden, hoofdzakelijk met synthetische garens) 

onder HS-code 5702.50-990. In 2015 importeerde Japan dit type tapijt voor het eerst in grotere 

hoeveelheden. 

• Getuft tapijt gemaakt van nylon of andere polyamides, met uitzondering van automotive tapijt 

en tapijttegels van maximum 0,3m² onder HS-code 5703.20-290. Dit type tapijt viel tijdens het 

crisisjaar 2009 terug op ongeveer ¼, maar toonde in 2018 een heropleving.  

 
Tabel 5: Evolutie van de Japanse import van Belgisch tapijt 2007-2018 

(miljoen Japanse yen; aandeel van de voornaamste tapijtcategorieën)30 
 

 

 
 

Opvallend is verder de recente terugval van HS-code 5702.41-000, machinaal geweven, afgewerkte 
tapijten met lussen gemaakt van wol of ander fijn dierenhaar. Van de import van 305 miljoen yen (ong. 

                                              
30 Het betreft cijfers voor EU-28. Alleen de HS-codes met een aandeel van minstens 1% worden vermeld. Voor een beschrijving van de gebruikte HS-codes, zie: 
www.customs.go.jp/english/tariff/2019_4/data/e_57.htm (geraadpleegd op 15 augustus 2019). 
 

BELGIE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5702.42-200 2144 1840 1214 1277 1594 1435 1602 1609 1201 1099 1258 1102

5702.92-000 129 128 36 68 154 154 201 95 61 121 134 202

5702.50-990 6 7 4 7 6 10 3 6 125 113 127 172

5703.20-290 164 95 43 45 80 69 72 81 56 48 69 114

5703.30-200 80 64 57 77 43 52 64 26 40 10 42 41

5704.90-200 49 33 30 14 15 22 27 59 59 44 27 31

5702.41-000 305 238 166 119 217 182 227 195 101 109 61 25

Andere 177 182 40 153 184 264 92 56 68 52 72 80

Totaal 3054 2587 1590 1759 2292 2187 2289 2127 1711 1595 1790 1766

BELGIE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5702.42-200 70,2% 71,1% 76,4% 72,6% 69,5% 65,6% 70,0% 75,6% 70,2% 68,9% 70,3% 62,4%

5702.92-000 4,2% 4,9% 2,3% 3,8% 6,7% 7,0% 8,8% 4,5% 3,5% 7,6% 7,5% 11,4%

5702.50-990 0,2% 0,3% 0,2% 0,4% 0,2% 0,5% 0,1% 0,3% 7,3% 7,1% 7,1% 9,7%

5703.20-290 5,4% 3,7% 2,7% 2,6% 3,5% 3,1% 3,2% 3,8% 3,3% 3,0% 3,9% 6,5%

5703.30-200 2,6% 2,5% 3,6% 4,4% 1,9% 2,4% 2,8% 1,2% 2,3% 0,6% 2,3% 2,3%

5704.90-200 1,6% 1,3% 1,9% 0,8% 0,7% 1,0% 1,2% 2,8% 3,5% 2,8% 1,5% 1,7%

5702.41-000 10,0% 9,2% 10,4% 6,7% 9,5% 8,3% 9,9% 9,2% 5,9% 6,8% 3,4% 1,4%

Andere 5,8% 7,0% 2,5% 8,7% 8,0% 12,1% 4,0% 2,7% 4,0% 3,2% 4,0% 4,5%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

http://www.customs.go.jp/english/tariff/2019_4/data/e_57.htm
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1,9 miljoen euro) in 2007, bleef er in 2018 alleen nog 25 miljoen yen (ong. 192.000 euro) over. Zoals eerder 
reeds aangegeven is er in Japan een duidelijke trend richting synthetische garens, ten nadele van wol. 

5.1.2 De evolutie in volume 

Tabel 6 geeft weer hoe het Belgische topproduct op de Japanse markt, de tapijten onder HS-code 
5702.42-200, van bijna 1,6 miljoen vierkante meter in 2007 is teruggevallen tot 0,9 miljoen m² in 2018. 
In vergelijking met tabel 5 bevindt zich in tabel 6 een opvallende nieuwkomer: HS-code 5705.00-022. Met 
109.000m² nam het in 2018 de derde plaats in op het volume-ranglijstje, en was het goed voor 23,7 
miljoen Japanse yen (ong. 180.000 euro). Het gaat om tapijt van synthetische garens op een andere 
manier gemaakt dan geknoopt, geweven, of getuft, en anders dan naaldvilt. Met een gemiddelde 
importprijs van 217 Japanse yen per vierkante meter was dit product ook het goedkoopste onder alle 
Belgisch tapijt door Japan ingevoerd in 201831. Uit figuur 9 blijkt dat de totale Japanse invoer van dit 
soort tapijt meer dan verdubbelde van 6,1 miljard yen (ong. 38 miljoen euro) in 2007 tot 14,1 miljard yen 
(ong. 108 miljoen euro) in 2018. 
 

Tabel 6: Evolutie van de Japanse import van Belgisch tapijt 2007-2018 (1000m²) 
 

 
 
 
  

                                              
31 Eigen berekeningen op basis van Japanese Ministry of Finance, Trade Statistics of Japan, Japanse import van HS 57 “Carpets and other textile floor coverings”, 
www.customs.go.jp, geraadpleegd op 6 augustus 2019. Ter vergelijking, de gemiddelde importprijs van alle Belgisch tapijt ingevoerd door Japan bedroeg 1228 yen 
per m2. De gemiddelde importprijs van 217 yen/m2 doet vermoeden dat het mogelijk om leveringen gaat van halffabrikaten, zoals moederrollen. 

BELGIE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5702.42-200 1573 1381 1167 1233 1479 1426 1338 1226 926 1012 1021 886

5702.92-000 60 57 17 173 194 264 292 62 45 76 90 113

5705.00-022 15 7 18 153 13 87 16 9 9 4 106 109

5703.20-290 321 198 87 77 175 137 97 123 94 77 86 97

5702.50-990 3 3 2 3 2 5 2 4 62 63 63 83

5704.90-200 220 146 174 96 53 88 117 222 235 148 93 81

5703.30-200 150 141 171 200 114 101 104 45 35 5 50 41

5702.41-000 92 76 50 46 74 59 59 47 22 27 16 5

Andere 128 107 23 86 101 132 30 15 17 26 22 25

Totaal 2563 2117 1709 2067 2206 2300 2054 1752 1444 1438 1547 1439

http://www.customs.go.jp/
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5.2 DE CONCURRENTEN VAN HET BELGISCH TAPIJT IN JAPAN  

5.2.1 HS-code 5702.42-200 

Figuur 15 toont de evolutie van de Japanse invoer van HS-code 5702.42-200, machinaal geweven, 
afgewerkt tapijt met lussen (loop piles) dat gemaakt is van synthetische garens. In 2008 was dit soort 
tapijt bezig aan een stevige groei op de Japanse markt. De financiële crisis in 2009 brak die groei af, maar 
zelfs in dit crisisjaar bleef het importvolume ongeveer op hetzelfde niveau als in 2007, namelijk 12,1 
miljoen vierkante meter. Daarentegen kwam de waarde van die import met 6,9 miljard Japanse yen 
(ong. 53 miljoen euro) in 2009 beduidend lager uit dan de 9,2 miljard yen (ong. 57 miljoen euro) in 2007. 
Japan kon dus hetzelfde volume tapijt inkopen tegen een gemiddelde prijs die in yen 25% lager lag dan 
twee jaar eerder. Dit is voor een belangrijk deel te verklaren door een waardestijging van de yen met 
20% in die periode32. 
 

Figuur 15: Evolutie van de Japanse import van HS 5702.42-200 in 2007-2018  
(waarde in miljard Japanse yen; volume in miljoen vierkante meter) 

 

 
 
In 2010 en 2011 kende de import van dit tapijt een stevige groei, zowel in volume als in waarde. In 2012 
werd die groei abrupt gestopt, waarna Japan voor een dalend importvolume meer Japanse yen diende 
neer te tellen in 2013-2014. Daarvoor was vooral de waardedaling van de Japanse yen 
verantwoordelijk33.  

                                              
32 Volgens de Federal Reserve Board was de US dollar in 2007 gemiddeld 117,76 Japanse yen waard tegenover 93,68 yen in 2009, of een waardestijging van de yen 
met 20,4%. Bron: Federal Reserve Board, Datadownload for Average Yearly Exchange Rates, www.federalreserve.gov/datadownload geraadpleegd op 17 aug. 2019. 
 
33 Volgens de Federal Reserve Board was de US dollar in 2012 gemiddeld 79,82 Japanse yen waard tegenover 105,74 yen in 2014, of een waardedaling van de yen met 
32,5%. Zelfde bron als vorige voetnoot. 
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De verdere afkalving van de Japanse yen in 2015 deed uiteindelijk de import zowel in waarde als in 
volume dalen. In 2016 kende de yen een waardestijging om uiteindelijk te stabiliseren in 2017-201834. De 
duurdere yen leidde niet onmiddellijk tot een toename van de import, maar pas een jaar later, in 2017.  
Uiteindelijk voerde Japan in 2018 evenveel volume in van HS 5702.42-200 als in 2007: 12,2 miljoen 
vierkante meter. De kostprijs in yen viel echter 20,7% lager uit: 7,3 miljard yen (ong. 56 miljoen euro) 
tegenover 9,2 miljard yen (ong. 57 miljoen euro). Japan kon dus in 2018 rekenen op importprijzen die 
beduidend goedkoper waren dan in 2007. De wisselkoers speelde hierbij een belangrijke rol35, maar 
mogelijk zocht Japan ook naar goedkopere leveranciers.  
Figuur 16 geeft een overzicht van de evolutie onder de voornaamste leveranciers aan Japan van tapijt 
onder de HS-code 5702.42-200 in de periode 2007-2018. In 2007 werd de markt gedomineerd door twee 
spelers: China (72%) en België (23%). Het gezamenlijke importaandeel van deze twee landen bedroeg in 
2018 nog 77%, met 62% voor China en 15% voor België. Het aandeel dat China en België verloor, werd 
opgepikt door twee nieuwkomers: Turkije (10%) en Egypte (8%). 
 

Figuur 16: Evolutie van de voornaamste toeleveranciers in de Japanse import van HS 5702.42-200  
in 2007-2018 (waarde in miljard Japanse yen; aandeel in percentage) 

 

 
 
In volume is deze evolutie minder uitgesproken, zoals figuur 17 aantoont. In 2007 hadden China en België 
samen een aandeel van 97% in de Japanse import. In 2018 was dit nog 84%, waarbij het verloren aandeel 
in gelijke mate werd opgepikt door Turkije en Egypte (elk 6%).  
  

                                              
34 Volgens de Federal Reserve Board was de US dollar in 2014 gemiddeld 105,74 Japanse yen waard tegenover 121,05 yen in 2015, of een waardedaling van de yen met 
14,5%. In 2016 was de gemiddelde koers 108,66 yen, in 2017 112,10 yen en in 2018 110,40 yen. Bron: www.federalreserve.gov/datadownload geraadpleegd op 17 
augustus 2019. 
 
35 Volgens de Federal Reserve Board was de US dollar in 2018 gemiddeld 110,40 Japanse yen waard tegenover 117,76 yen in 2007, of een waardestijging van de yen 
met 6,25%. Volgens de Europese Centrale Bank was de euro gemiddeld 161 yen waard in 2007 en 130 in 2018, of een waardestijging van de yen met 19,25%. Bron: 
European Central Bank, ECB euro reference exchange rate: Japanese yen (JPY), www.ecb.europa.eu/stats/html/index.en.html, geraadpleegd op 19 augustus 2019. 
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Figuur 17: Evolutie van de voornaamste toeleveranciers in de Japanse import van HS 5702.42-200  
in 2007-2018 (volume in miljoen vierkante meter; aandeel in percentage) 

 

 
 

Vooral België incasseerde de zwaarste klappen. Het Belgische aandeel halveerde bijna van 13% naar 7%, 
terwijl China zijn aandeel in de periode 2015-2018 wist te stabiliseren rond 79%. In vergelijking met het 
Chinese aandeel van 84% in 2007 is dit een relatief beperkte terugval.  
Figuur 18 geeft een mogelijke verklaring: de gemiddelde importprijs van het Chinese tapijt bedraagt 
minder dan de helft van het Belgische, en lijkt daarmee beter bestand tegen de concurrentie van Turkije 
en Egypte. Wanneer de gemiddelde prijs van het Chinese product in de periode 2012-2014 een opwaartse 
trend vertoonde, werd het daarvoor onmiddellijk afgestraft: het Turkse aandeel won aanzienlijk, en 
werd in 2014 zelfs groter dan het Belgische (11% tegenover 10%). Het Chinese aandeel daalde tot een 
historisch dieptepunt van 70%.  
De Turkse populariteit kwam echter met een kostprijs: in 2015 veerde de gemiddelde importprijs van het 
Turkse tapijt op tot in de buurt van het relatief duurdere Belgische tapijt. Die prijsstijging werd slecht 
verteerd door de Japanse markt. Daarvan profiteerde vooral de Chinese en Egyptische concurrentie, die 
hun prijzen in dezelfde periode wisten te matigen. Daardoor was in 2018 China met een volumeaandeel 
van 79% nog steeds een zeer dominante speler op de Japanse markt. De rest werd in bijna gelijke mate 
verdeeld onder België, Turkije en Egypte.  
De gemiddelde importprijs van HS 5702.42-200 in Japan bedroeg in 2018 602 yen per vierkante meter 
tegenover 755 in 2007. De financiële crisis van 2009 werd gecounterd door een verlaging van de 
importprijs tot 526 yen per m² in 2011. Die scherpe prijsdaling deed het importvolume in 2010 vrij snel 
opveren, maar een verhoging van de gemiddelde prijs in de periode 2012-2014 brak die groei. Pas na een 
matiging van de prijzen door de top-4 van de leveranciers in 2016 kon het volume in 2017 terug boven 
de 12 miljoen vierkante meter gestuwd worden.  
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Figuur 18: Evolutie van de gemiddelde importprijs van HS 5702.42-200 in 2007-2018 
(Japanse yen per vierkante meter) 

 

 
 

De evolutie van het machinaal geweven, afgewerkt tapijt met lussen (loop piles) op basis van 
synthetische garens (HS-code 5702.42-200) in Japan weerspiegelt de prijsgevoeligheid van dit product op 
de Japanse markt. Een stijging van de importprijs doet de Japanse kopers zoeken naar alternatieve, 
goedkopere leveranciers. Onder de belangrijkste vier handelspartners van Japan is België het duurst, en 
dat verklaart waarom het Belgische aandeel in de Japanse import tussen 2007 en 2018 zo goed als 
gehalveerd werd.  

5.2.2 HS-code 5703.20-290 

Deze HS-code omvat getuft tapijt gemaakt van nylon of andere polyamides, met uitzondering van 
automotive tapijt en tapijttegels van maximum 0,3m². In 2007 voerde Japan van dit type tapijt 2,1 
miljoen vierkante meter in, voor een waarde van 2,3 miljard Japanse yen (ong. 14,3 miljoen euro), zoals 
blijkt uit tabel 7. In 2018 was het importvolume zo goed als gehalveerd en bedroeg de importwaarde 
nog 1,9 miljard yen (ong. 14,6 miljoen euro)36.  
In tegenstelling tot het geweven tapijt onder HS 5705.00-022 waar de gemiddelde importprijs in 2018 
lager lag dan in 2007 en waardoor het importvolume op niveau bleef, ging de gemiddelde importprijs 
van het getufte tapijt onder HS 5703.20-290 omhoog van 1100 yen naar 1733 yen per vierkante meter. Dit 
is wellicht de reden waarom in de prijsgevoelige tapijtmarkt van Japan het importvolume van dit 
product tot de helft werd herleid. 
 
  

                                              
36 Volgens de Europese Centrale Bank was de euro gemiddeld 161 yen waard in 2007 en 130 in 2018. Bron: European Central Bank, ECB euro reference exchange rate: 
Japanese yen (JPY), www.ecb.europa.eu/stats/html/index.en.html, geraadpleegd op 19 augustus 2019. 
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Tabel 7: Vergelijking van de Japanse import van HS 5703.20-290 in 2007 en 2018 volgens de 
voornaamste leveranciers (volume in 1000m², waarde in miljoen yen, importprijs in yen/m²) 

 

2007 1000m² % volume miljoen yen % waarde yen/m² 

VSA 603 29% 1004 44% 1666 

China 462 22% 359 16% 776 

Egypte 500 24% 259 11% 518 

België 321 15% 164 7% 511 

Thailand 47 2% 138 6% 2916 

Duitsland 34 2% 130 6% 3819 

Nederland 24 1% 111 5% 4681 

Andere 80 4% 113 5% 1405 

Totaal 2072 100% 2279 100% 1100 

2018 1000m² % volume miljoen yen % waarde yen/m² 

China 521 48% 492 26% 946 

VSA 117 11% 434 23% 3714 

Thailand 148 14% 359 19% 2425 

Duitsland 20 2% 118 6% 5858 

Nederland 17 2% 115 6% 6886 

België 97 9% 114 6% 1180 

Andere 156 14% 229 12% 1472 

Totaal 1075 100% 1863 100% 1733 

 
De grootste verliezers zijn de Verenigde Staten en België die zowel in volume als in waarde hun Japanse 
import zagen dalen. Egypte, dat in 2007 nog goed was voor 24% van het aantal geïmporteerde 
vierkante meter leverde dit soort tapijt in 2018 helemaal niet meer aan Japan.  
Winnaars zijn China en Thailand, die zowel in volume als in waarde hun import zagen toenemen. Het 
Thaise tapijt was het enige dat in 2018 goedkoper was dan in 2007, terwijl China na het wegvallen van 
Egypte de goedkoopste leverancier werd.  
Het Duitse en Nederlandse aandeel bleef status quo. 

5.2.3 HS-code 5703.30-200 

Onder deze code vallen getufte tapijten van synthetische garens, andere dan nylon of polyamides, voor 
non-automotive gebruik. In tegenstelling tot het getufte tapijt onder HS 5703.20-290, was de Japanse 
import van HS 5703.20-200 in 2018 met 13,9 miljard yen (ong. 107 miljoen euro) groter dan in 2007 (12,7 
miljard yen – ong. 79 miljoen euro). In volume echter kende ook deze markt een terugval van 24,5 
miljoen vierkante meter in 2007 naar 20,1 miljoen in 2018. De gemiddelde importprijs bedroeg 688 
Japanse yen in 2018, tegenover 520 yen in 2007. Het gaat dus om een relatief goedkoop artikel, dat goed 
is voor 28,8% van de totale Japanse tapijtinvoer in 2018. 
De Japanse import van dit type getuft tapijt wordt gedomineerd door twee leveranciers, China en 
Thailand. Zowel in 2007 als 2018 hadden deze twee landen samen 95% van het Japanse importvolume en 
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91% van de Japanse importwaarde in handen. Daarbij slaagde China erin zijn aandeel te verhogen van 
69% van het volume en 77% van de waarde in 2007 naar respectievelijk 75% en 79%, ten nadele van 
Thailand. 
De Japanse import uit België bedroeg in 2018 41.000m² met een waarde van 41 miljoen yen (ong. 315.000 
euro). Met een gemiddelde importprijs van ongeveer 1000 yen per vierkante meter is het Belgisch tapijt 
duidelijk duurder dan de algemene gemiddelde importprijs van 688 yen. In 2007 bedroeg de gemiddelde 
importprijs in Japan van dit type Belgisch tapijt nog maar 531 yen en leverde België 150.000m² aan Japan 
voor een waarde van 80 miljoen yen (ong. 500.000 euro). Het Belgische aandeel in de Japanse invoer viel 
dan ook terug van 0,6% (zowel volume als waarde) in 2007 naar 0,2% (volume) à 0,3% (waarde) in 2018.  

5.2.4 HS-code 5705.00-022 

Deze categorie omvat tapijt van synthetische garens op een andere manier gemaakt dan geknoopt, 
geweven, of getuft, en anders dan naaldvilt. In 2007 voerde Japan 11,3 miljoen vierkante meter van dit 
tapijt in, maar in 2018 was dit bijna verdrievoudigd tot 30,2 miljoen (zie tabel 8). Deze groei komt 
wellicht voort uit de relatief goedkope importprijs van 541 yen/m² in 2007, die bovendien nog verder 
naar beneden ging tot 467 yen/m² in 2018. In waarde uitgedrukt steeg de Japanse import van dit type 
tapijt van 6,1 miljard yen (ong. 38 miljoen euro) in 2007 naar 14,1 miljard yen (ong. 108 miljoen euro) in 
2018, goed voor ongeveer 20% van de totale Japanse tapijtimport. 
De Japanse invoer van deze tapijtsoort wordt volledig gedomineerd door China, zowel in 2007 als in 
2018. Deze handel kent twee segmenten: enerzijds een duur segment met een gemiddelde importprijs 
boven de 1000 yen/m² en anderzijds een goedkoop segment met importprijzen lager dan 450 yen/m². 
België bevindt zich in het tweede segment en heeft met 217 yen per vierkante meter de laagste 
importprijs van alle toeleveranciers. In 2018 had België een zeer beperkt aandeel in deze invoer, 0,2% in 
waarde en 0,4% in volume, goed voor 109.000m² en 24 miljoen yen (ong. 185.000 euro). Qua volume was 
het daarmee het derde meest succesvolle Belgische tapijt op de Japanse markt. De lage prijs die België in 
2017 en 2018 te bieden had37, houdt wellicht nog mogelijkheden in voor groei op de prijsgevoelige 
Japanse markt. 
 
  

                                              
37 In 2017 was de gemiddelde Japanse importprijs van dit soort Belgische tapijt 221 yen/m2. Mogelijk bestaan de Belgische leveringen uit halffabrikaten, zoals 
moederrollen. Eigen berekeningen op basis van Japanese Ministry of Finance, Trade Statistics of Japan, Japanse import van HS 57 “Carpets and other textile floor 
coverings”, www.customs.go.jp, geraadpleegd op 6 augustus 2019.  

http://www.customs.go.jp/
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Tabel 8: Vergelijking van de Japanse import van HS 5705.00-022 in 2007 en 2018 volgens de 
voornaamste leveranciers (volume in 1000m², waarde in miljoen yen, importprijs in yen/m²) 

 

2007 1000m² % volume miljoen yen % waarde yen/m² 

China 10895 96,4% 5786 94,6% 531 

Taiwan 317 2,8% 139 2,3% 439 

VSA 44 0,4% 118 1,9% 2692 

Ver. Kon. 11 0,1% 33 0,5% 3020 

België 15 0,1% 11 0,2% 726 

Z-Korea 11 0,1% 8 0,1% 773 

Andere 9 0,1% 22 0,4% 2598 

Totaal 11302 100% 6118 100% 541 

2018 1000m² % volume miljoen yen % waarde yen/m² 

China 29311 97,1% 13099 92,9% 447 

Indonesië 523 1,7% 619 4,4% 1183 

Vietnam 61 0,2% 129 0,9% 2095 

Ver. Kon. 40 0,1% 90 0,6% 2248 

Taiwan 125 0,4% 55 0,4% 439 

Spanje 9 0,0% 27 0,2% 3177 

België 109 0,4% 24 0,2% 217 

Andere 25 0,1% 52 0,4% 2040 

Totaal 30203 100% 14095 100% 467 
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6. IMPORTTARIEVEN ONDER HET EPA TUSSEN EU EN JAPAN 

De vorige hoofdstukken hebben aangetoond dat de Japanse tapijtmarkt bijzonder concurrentieel en 
prijsgevoelig is. Een daling van de importkosten kan daarom helpen bij de verovering van een hoger 
marktaandeel.  
Op 1 februari 2019 trad het economisch partnerakkoord (EPA) tussen de Europese Unie en Japan in 
werking. Dit akkoord verwijdert een groot deel van de douanetarieven die de handel tussen Japan en 
de E.U. bemoeilijken.  
FIT publiceerde in maart 2019 een praktische handleiding voor de Vlaamse bedrijven die van het EPA 
met Japan willen gebruik maken38.  
Voor het EPA in werking trad werden tapijt en andere textielvloerbekleding (HS-douanecode 57) uit de 
Europese Unie bij import in Japan belast met een WTO-importtarief dat schommelde van 6% tot 8,4%, 
naargelang van het product39. Op 1 februari 2019 werden alle Japanse tarieven voor de EU-goederen die 
onder HS-code 57 vallen herleid tot 0%, tenminste als de oorsprongsregels van het EPA gerespecteerd 
worden40.  
Naast de E.U.-lidstaten genieten ook volgende landen van een nultarief voor tapijt en andere 
textielvloerbekleding: Zwitserland, Singapore, Maleisië, Thailand, Indonesië, Brunei, de Filippijnen, 
Vietnam, Indië, Mongolië, Mexico, Chili, Peru, de LDC-landen41, de TPP11-landen42 en de Asean-landen43.  
Andere landen betalen nog steeds een invoertarief. Japan voorziet in een algemeen tarief, een lager 
WTO-tarief voor de 164 lidstaten van de Wereldhandelsorganisatie en een nog lager tarief voor de 133 
GSP-landen door Japan erkend44. Turkije en Egypte worden bijvoorbeeld door Japan erkend als GSP-land 
en kunnen dus van dat lagere tarief genieten. Voor China geldt het WTO-tarief. Landen als Iran of Servië 
zijn geen GSP-land en ook geen lid van de Wereldhandelsorganisatie45. Op hun tapijt wordt dus het 
hogere algemeen tarief betaald. Op tapijt uit de EU hief Japan tot 1 februari 2019 het WTO-tarief, maar 
sindsdien geldt het nultarief als gevolg van het EPA tussen de EU en Japan. 
 
De tapijtleveranciers uit de EU doen zich daarmee een groot voordeel, vooral vergeleken met hun 
concurrenten uit China, Turkije of Egypte. Voor alle tapijten uit katoen heft Japan een algemeen 
importtarief van 13,4%, een WTO-tarief van 8,4% en een GSP-tarief van 6,72%. Op tapijt gemaakt uit wol 
geldt respectievelijk 9,6%, 8,1% en 6,48%.  
Voor tapijten met synthetische garens of andere garens dan wol en katoen geldt een algemeen Japans 
tarief van 9,6%, een WTO-tarief van 7,9% en een GSP-tarief van 6,32%, tenzij het zou gaan om getuft 
tapijt van synthetische garens. In dat geval gelden de volgende respectieve tarieven: 9,6%, 6,3% en 

                                              
38 Deze handleiding kan gratis gedownload worden vanop de website van Flanders Investment & Trade:  
www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/japan/marktstudies-land  
39 Japan Customs, Japan’s Tariff Schedule as of 1 April 2019, Chapter 57 Carpets and other textile floor coverings, 
www.customs.go.jp/english/tariff/2019_4/data/e_57.htm geraadpleegd op 25 mei 2019. Enkel HS 5702.20 “Floor coverings of coconut fibres (coir)” was een 
uitzondering, en genoot reeds van een nultarief onder de regels van de wereldhandelsorganisatie (World Trade Organization – WTO) nog voor het EPA in werking 
trad op 1 februari 2019.  
40 EPA EU-Japan, Annex 2-A, Part 4, p. en337 (HS 57 wordt niet vermeld. Volgens Annex 2-A, Part 1 “General Notes”, art. 1 op p. en1 vallen in dat geval de Japanse 
importtarieven voor HS 57 weg vanaf 1 februari 2019). 
41 LDC: 47 Less Developped Countries as designated by the Union Nations:   www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldcs-at-a-
glance.html  
42 TPP11 of het Comprehensive and Progressive Agreement for the Trans-Pacific Partnership: het gaat om een akkoord tussen de 11 landen die het TransPacific 
Partnership hebben ondertekend en dat sinds 30 december 2018 in werking is getreden. Zie bijvoorbeeld: https://dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/cptpp  
43 Asean: Association of Southeast Asian Nations. See: https://asean.org  
44 GSP: afkorting van “Generalized Scheme of Preferences”. Voor een lijst van de GSP-landen door Japan erkend, zie: www.customs.go.jp/english/c-
answer_e/imtsukan/1504_e.htm geraadpleegd op 21 aug. 2019. 
45 Voor de leden van de Wereldhandelsorganisatie: www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/org6_map_e.htm geraadpleegd op 21 augustus 

2019. 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/marktstudie/het-economisch-partnerakkoord-tussen-de-europese-unie-en-japan-praktische-handleiding
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/japan/marktstudies-land
http://www.customs.go.jp/english/tariff/2019_4/data/e_57.htm
http://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldcs-at-a-glance.html
http://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldcs-at-a-glance.html
https://dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/cptpp
https://asean.org/
http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/imtsukan/1504_e.htm
http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/imtsukan/1504_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/org6_map_e.htm
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5,04%. Op tapijt uit naaldvilt gaat het om 9,0%, 7,4% en 0%. Gezien het belang van tapijt uit 
synthetische garens voor de Japanse markt is het nultarief voor de EU-lidstaten een godsgeschenk. Het 
versterkt de concurrentiepositie van o.a. het Vlaams tapijt tegenover gelijkaardige producten uit China 
(WTO), Turkije (GSP) en Egypte (GSP). 
Op alle bovenstaande tarieven zijn een aantal uitzonderingen. Alle geknoopte tapijten hebben een 
Japans algemeen tarief van 9,6%, een WTO-tarief van 7,9% en een GSP-tarief van 1,58%. Voor alle 
handgeweven tapijten geldt respectievelijk 6,0%, 6,0% en 4,8%. Voor tapijten uit kokosvezel voert Japan 
een algemeen tarief van 5,2% en een nultarief voor WTO- en GSP-landen. 
Tot slot, alle tapijt voor automotive gebruik geniet van een Japans nultarief46. 
Japan past regelmatig zijn importtarieven aan. De meest recente lijst kan gevonden worden op de 
website van de Japanse douane: www.customs.go.jp/english/tariff/index.htm  
De lidstaten van de Europese Unie kunnen pas van het Japanse nultarief genieten als ze voldoen aan de 
oorsprongsregels voorzien in het EPA tussen de EU en Japan. Het nultarief geldt ook niet automatisch. 
De importeur in Japan moet een aanvraag indienen, en ook de EU-exporteur heeft een aantal 
administratieve geplogenheden af te werken. Dit wordt in de volgende hoofdstukken uitgelegd. 
 
  

                                              
46 Bron van alle vermelde importtarieven is: Japan Customs, Japan's Tariff Schedule as of April 1, 2019, Chapter 57 Carpets and other textile floor coverings, 
www.customs.go.jp/english/tariff/2019_4/data/e_57.htm geraadpleegd op 21 augustus 2019. 

http://www.customs.go.jp/english/tariff/index.htm
http://www.customs.go.jp/english/tariff/2019_4/data/e_57.htm
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7. DE OORSPRONGSREGELS VAN HET EPA  

7.1 DE OORSPRONGSREGELS VOOR TAPIJT EN ANDERE 

TEXTIELVLOERBEKLEDING  

Het EPA47 tussen de EU en Japan voorziet in vier types oorsprongsregels voor HS-code 57, tapijt en 
andere textielvloerbekleding: 

1) Goederen die geproduceerd zijn in de Europese Unie met grondstoffen die voor 100% afstammen 

uit de EU, zoals voorzien in EPA-artikel 3.2, lid 1 (b). Deze goederen worden geklasseerd onder 

oorsprongsregel B. 

 
2) Goederen die geproduceerd zijn in de EU maar waarin grondstoffen verwerkt zitten die van 

origine NIET uit de EU komen. Deze goederen kunnen toch nog gebruik maken van het EPA als ze 

voldoen aan de voorwaarden van bijlage 3-B voor douanecode HS 57. In dat geval krijgen ze de 

oorsprongsregel C.3 opgekleefd. Het gaat om een oorsprongsregel gebaseerd op 

productievereisten. Er zijn twee types vereisten. Het eerste type is een combinatie van 

productievoorwaarden voor het eindproduct (tapijt) en productievoorwaarden voor de 

grondstoffen die niet uit de EU stammen. Binnen douanecode HS 57 geldt dit voor producten, die 

het resultaat zijn van één van de volgende productieprocessen48 :  

a) Spinnen van natuurlijke of synthetische of kunstmatige stapelvezels (“fibres”) gecombineerd 

met weven of met tuften; 

b) Extrusie van synthetische of kunstmatige filamentgarens (“filament yarn”) gecombineerd met 

weven of met tuften;  

c) Extrusie van synthetische of kunstmatige stapelvezels (“fibres”) gecombineerd met niet-

weeftechnieken, met inbegrip van naaldponsen (”needle punching”). 

 
3) Het tweede type productievereisten betreft alleen de productie van het eindproduct (tapijt en 

andere textielvloerbekleding). Volgende producten onder HS 57 vallen ook onder oorsprongsregel 

C.3 als ze het resultaat zijn van één van de volgende productieprocessen49:  

a) Productie met kokosgaren (“coir yarn”) of sisalgarens (“sisal yarn”) of jutegarens (“jute yarn”) 

of klassieke ringgesponnen viscosegarens (“classical ring spun viscose yarn”); 

b) Tuften gecombineerd met verven of met bedrukken (“printen”); 

                                              
47 EPA in het Engels: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684; andere: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.330.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2018%3A330%3ATOC  
48 EPA EU-Japan, Annex 3-B, en 38 (Chapter 57; HS 57.01 to HS 57.05): 

- “Spinning of natural or man-made staple fibres combined with weaving or with tufting; 
- Extrusion of man-made filament yarn combined with weaving or with tufting;  
- Extrusion of man-made fibres combined with nonwoven techniques including needle punching”. 

49 EPA EU-Japan, Annex 3-B, en 38 (Chapter 57; HS 57.01 to HS 57.05): 
- “Production from coir yarn or sisal yarn or jute yarn or classical ring spun viscose yarn; 
- Tufting combined with dyeing or with printing; 
- Flocking combined with dyeing or with printing”. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.330.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2018%3A330%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.330.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2018%3A330%3ATOC
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c) Het aanbrengen van een flockprint (“Flocking”) gecombineerd met verven of met bedrukken 

(“printen”). 

Als oorsprongsregel C.3 geldt voor producten onder douanecode HS 57, dan wordt ervan uit gegaan dat 
een jute-backing voldoet aan de oorsprongsregels van het EPA50.  

4) Als in een tapijt of in een andere vloerbekleding uit textiel één of meerdere niet-EU-grondstoffen 

verwerkt zitten die niet voldoen aan de vereisten van oorsprongsregel C.3 (zoals beschreven in 

bijlage 3-B van het EPA voor HS-code 57), dan zullen die vereisten voor die 

basistextielgrondstoffen niet gelden als het product voldoet aan artikel 3.6 van het EPA. Artikel 

3.6 introduceert een “tolerantie” op de oorsprongsregels (in dit geval oorsprongsregel C.3 voor 

HS-code 57) waardoor het product toch nog als “made in EU” wordt beschouwd51. Daarvoor 

moet het product voldoen aan de twee volgende voorwaarden52 : 

a) Het product bevat twee of meer basistextielgrondstoffen 

en 
b) Het totale gewicht van de niet-EU-basistextielgrondstoffen verwerkt in het product is niet 

meer dan 10% van het totale gewicht van alle basistextielgrondstoffen. 

 
Dergelijke producten worden onder oorsprongsregel E geklasseerd. 

7.2 CONCRETE TOEPASSING VAN DE OORSPRONGSREGELS  

7.2.1 Definitie van grondstoffensoorten 

Het EPA tussen de EU en Japan voorziet ook in een aantal definities die de oorsprongsregels voor tapijt 
en andere textielvloerbekleding onder HS-code 57 verduidelijken. Voor de soorten grondstof vermeldt 
het EPA het volgende53 : 

a) „Synthetische of kunstmatige vezels (“man-made staple fibres”): kabel van synthetische of 

kunstmatige filamenten, synthetische of kunstmatige stapelvezels of afval daarvan, van de HS-

codes 55.01 tot en met 55.07; 

 
b) „Natuurlijke vezels” (“natural fibres”): andere dan synthetische of kunstmatige vezels. Het gebruik 

ervan is beperkt tot het stadium vóór het spinnen, met inbegrip van afval, en omvat, tenzij 

anders vermeld, ook vezels die zijn gekaard, gekamd of anderszins bewerkt, doch niet 

gesponnen; „natuurlijke vezels” omvat paardenhaar van HS-code 05.11, zijde van de 

HS-codes 50.02 en 50.03, wol, fijn of grof haar van de HS-codes 51.01 tot en met 51.05, katoen van de 
HS-codes 52.01 tot en met 52.03 en andere plantaardige vezels van de HS-codes 53.01 tot en met 
53.05; 

 

                                              
50 EPA EU-Japan, Annex 3-B, en 38 (Chapter 57; HS 57.01 to HS 57.05): “Chapter note: For products of this Chapter jute fabric may 
be used as a backing” 
51 EPA EU-Japan, art. 3.6, 1ste lid, p. en 61.  
52 Artikel 3.6 verwijst voor voorwaarden naar “Notes 6 to 8” van bijlage 3-A. De tweede paragraaf van “Note 7” bevat de concrete “tolerantie”. Zie: EPA EU-Japan, 
Annex 3-A, Note 7, 2de lid, p. en 16. 
53 EPA EU-Japan, Annex 3-A, Note 6, p. en 11 – en 12. 
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7.2.2 Definitie van productieprocessen54 

a) “Bedrukken” (“printing”): techniek waarmee aan een textielsubstraat door middel van digitale, 

zeef-, wals- of transfertechnieken een permanent objectief te beoordelen functie, zoals kleur, 

ontwerp of technische prestatie, wordt verleend. 

 

b) „bedrukken (als zelfstandige bewerking)” (“printing (as standalone operation)”): techniek 

waarmee aan een textielsubstraat door middel van digitale, zeef-, wals- of transfertechnieken 

een permanente objectief te beoordelen functie, zoals kleur, ontwerp of technische prestatie, 

wordt verleend, samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals 

wassen (“scouring”), bleken (“bleaching”), merceriseren (“mercerizing”), thermofixeren (“heat 

setting”), ruwen (“raising”), kalanderen (“calendaring”), krimpvrij maken (“shrink resistance 
processing”), permanent finishing, decatiseren (“decatising”), impregneren (“impregnating”), 

herstellen en noppen (“mending and burling”), scheren (“shearing”), schroeien (“singeing”), 

droogtrommelproces (“air-tumbler process”), spanproces (“process of stenter”), vermalen 

(“milling”), stomen en 

krimpen (“steaming and shrinking”) alsook nat decatiseren (“wet decatising”)), mits de waarde van 
alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs “ex works” 
of 45 % van de FOB-prijs van het product. 

7.2.3 Definitie van basistextielgrondstoffen 

Het EPA tussen de EU en Japan bevat een lijst met basistextielgrondstoffen55. Het gaat om:  
a) zijde; 

b) wol; 

c) grof dierenhaar; 

d) fijn dierenhaar; 

e) paardenhaar (crin); 

f) katoen; 

g) papier en materialen voor het vervaardigen van papier; 

h) vlas; 

i) hennep; 

j) jute en andere bastvezel; 

k) sisal en andere textielvezels van het geslacht Agave; 

l) kokosvezels, abaca, ramee en andere plantaardige textielvezels; 

m) synthetische filamenten; 

n) kunstmatige filamenten; 

o) filamenten die elektriciteit geleiden; 

p) synthetische stapelvezels van polypropyleen; 

q) synthetische stapelvezels van polyester; 

r) synthetische stapelvezels van polyamide; 

s) synthetische stapelvezels van polyacrylonitril; 

                                              
54 EPA EU-Japan, Annex 3-A, Note 6, p. en 12. Het EPA geeft geen definitie voor andere productieprocessen, zoals “flocking”,  “tufting”, “spinning”, “extrusion”, 
nonwoven technics, needle punching, etc. 
55 EPA EU-Japan, Annex 3-A, Note 7, 1ste lid, p. en 13 - en 15. 
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t) synthetische stapelvezels van polyimide; 

u) synthetische stapelvezels van polytetrafluorethyleen; 

v) synthetische stapelvezels van poly(fenyleensulfide); 

w) synthetische stapelvezels van poly(vinylchloride); 

x) andere synthetische stapelvezels; 

y) kunstmatige stapelvezels van viscose; 

z) andere kunstmatige stapelvezels; 

aa) garen van polyurethaan, met soepele segmenten van polyether, al dan niet omwoeld; 

bb) garen van polyurethaan, met soepele segmenten van polyester, al dan niet omwoeld; 

cc) producten van HS-code 56.05 (metaalgarens) met strippen bestaande uit een kern van 

aluminiumfolie of van kunststoffolie, al dan niet bedekt met aluminiumpoeder, met een breedte 

van niet meer dan 5 mm, welke kern met behulp van een doorzichtig of gekleurd kleefmiddel is 

bevestigd tussen twee strippen kunststoffolie; 

dd) andere producten van HS-code 56.05; 

ee) glasvezels; 

ff) metaalvezels. 

7.2.4 Voorbeeld van toepassing van oorsprongsregel E 

(tolerantie) 

Het EPA geeft ook een voorbeeld hoe oorsprongsregel E, die gebaseerd is op een tolerantieregel, wordt 
toegepast op textielproducten56 : 
Voor een wollen weefsel van HS-code 51.12 met  

• wollen garen van HS-code 51.07,  

• synthetisch garen van stapelvezels van HS-code 55.09  

• en andere materialen dan basistextielmaterialen  

mag  
- niet-EU wollen garen dat niet aan de vereisten van bijlage 3-B voldoet of 

- niet-EU synthetisch garen dat niet aan de vereisten van bijlage 3-B voldoet, of  

- een combinatie van beide,  

worden gebruikt, mits het totale gewicht ervan niet hoger is dan 10 % van het gewicht van alle 
basistextielmaterialen.  
Onder die voorwaarden wordt dit wollen weefsel beschouwd als “made in EU” en kan het gebruik 
maken van het EPA met Japan. 
  

                                              
56 EPA EU-Japan, Annex 3-A, Note 7, 2de lid, p. en 16. 
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8. DE FORMALITEITEN VAN HET EPA 

Het EPA tussen Japan en de Europese Unie is niet automatisch van toepassing. Zowel exporteur als 
importeur dienen een aantal stappen te ondernemen die gelukkig beperkt zijn. Voor de exporteur van 
EU-goederen gaat het voornamelijk om twee belangrijke stappen, namelijk de registratie als exporteur in 
het REX-systeem, en de opmaak van een verklaring van oorsprong voor de exportgoederen. 

8.1 DE FORMALITEITEN BIJ EXPORT    

8.1.1 Registratie als exporteur in het REX-systeem 

Volgens Artikel 3.16, tweede lid van het EPA kunnen de EU-goederen van de verlaagde Japanse 
douanetarieven onder het EPA genieten als de Japanse importeur een verklaring van oorsprong57 van de 
EU-exporteur kan voorleggen.  
In het geval van het EPA met Japan heeft de Europese Commissie voorzien dat de EU-exporteur zelf de 
verklaring van oorsprong kan opstellen mits registratie als exporteur in het REX-systeem van de 
Europese Unie en alleen voor zendingen met een waarde van minstens 6000 euro.  
Voor Belgische bedrijven gebeurt deze registratie bij de Belgische douane. De registratie is eenmalig, en 
bezorgt het aanvragende bedrijf een REX-nummer58. Meer informatie over de registratie kan bekomen 
worden op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën: 
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/facilitatie/rex-de-zelfcertificatie 

8.1.2 Zelfverklaring van oorsprong 

Volgens artikel 3.17, tweede lid van het EPA tussen de EU en Japan is het aan de exporteur om een 
verklaring van oorsprong aan te brengen op de factuur of enig ander commercieel document dat de 
exportlading naar Japan dekt59. De verklaring is 12 maanden geldig vanaf de dag dat de verklaring 
wordt uitgegeven. De verklaring van oorsprong kan slaan op60 

a) één enkele zending van één of meerdere producten; 

b) meervoudige zendingen van identieke producten die ingevoerd worden binnen een periode die 

aangeduid staat in de verklaring van oorsprong en die niet meer dan 12 maanden beslaat. 

De verklaring van oorsprong dient opgemaakt volgens een geijkte tekst die terug te vinden is in bijlage 
3-D van het EPA61. Deze geijkte tekst is beschikbaar in verschillende Europese talen, die allen 
gelijkwaardig zijn62. De Nederlandse versie van deze tekst gaat als volgt: 
(begin tekst) 
(Tijdvak: van………….. tot en met………….63) 

                                              
57 “Statement of Origin”: EPA EU-Japan, op 9 maart 2019 geraadpleegd via  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=82. 
58 Dit REX-nummer kan niet alleen voor export naar Japan gebruikt worden, maar ook voor export naar Canada, en naar de landen met een economie in 
ontwikkeling die behoren tot het Stelsel van Algemene Preferentie (System of General Preferences). De Europese Commissie heeft de intentie om het REX-systeem 
ook toe te passen op toekomstige handelsakkoorden of economische akkoorden van de EU met derde landen. 
59 EPA EU-Japan, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=84. Geraadpleegd op 9 maart 2019. 
60 EPA EU-Japan, artikel 3.17, vijfde lid. 
61 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=149. Geraadpleegd op 9 maart 2019. 
62 Dit blijkt uit artikel 3.17, 2de lid, waarin het verboden is aan het land van import om van de importeur een vertaling te vragen 
van een verklaring van oorsprong die is opgemaakt volgens één van de taalversies van de geijkte tekst. 
63 Alleen voor meervoudige zendingen van identieke producten, zoals beschreven in art. 3.17, par. 5, 2de lid. 

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/facilitatie/rex-de-zelfcertificatie
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=82
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=84
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157231.pdf#page=149
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De exporteur van de producten waarop dit document van toepassing is (referentienr. exporteur ………64) verklaart 

dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze producten van preferentiële oorsprong zijn uit 

……………….…..65   

(Gebruikte oorsprongscriteria) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Plaats en datum66) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Naam van de exporteur in blokletters) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(einde tekst) 
De Engelse versie gaat als volgt:  
(begin tekst) 
(Period: from …………….. to ……………...67) 

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ……….68) declares that, except where 

otherwise clearly indicated, these products are of …………………69 preferential origin. 

(Origin criteria used) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Place and date70) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Printed name of the exporter) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(einde tekst) 
De term “Gebruikte oorsprongscriteria” (En. “Origin criteria used”) verwijst naar de artikels 3.2, 3.5 en 3.6 
van het EPA71. De exporteur van de EU-goederen bestemd voor Japan vult onder de term “Gebruikte 
oorsprongscriteria” één van de codes in die van toepassing zijn op zijn lading.  
Zoals uitgelegd in vorig hoofdstuk, heeft de exporteur van tapijt en andere textielvloerbekleding (HS- 
code 57) de keuze uit: 

• Oorsprongsregel B: voor goederen die geproduceerd zijn in de Europese Unie met grondstoffen 

die voor 100% afstammen uit de EU; 

 
• Oorsprongsregel C.3: voor goederen die geproduceerd zijn in de Europese Unie met grondstoffen 

die niet uit de EU afkomstig zijn, en die voldoen aan de productievoorwaarden zoals voorzien 

voor HS-code 57 in bijlage 3-B van het EPA; 

 
• Oorsprongsregel E: voor goederen die geproduceerd zijn in de Europese Unie met grondstoffen 

die niet uit de EU afkomstig zijn, en waarvan sommige grondstoffen niet voldoen aan de 

                                              
64 De exporteur van de EU-goederen vult hier zijn REX-nummer in. 
65 De exporteur van de EU-goederen vult hier “de Europese Unie” in. 
66 Plaats en datum mogen weg gelaten worden als deze reeds op het document vermeld worden waar de verklaring van 
oorsprong wordt aangebracht. 
67 Alleen voor meervoudige zendingen van identieke producten, zoals beschreven in art. 3.17, par. 5, 2de lid. 
68 De exporteur van de EU-goederen vult hier zijn REX-nummer in. 
69 De exporteur van de EU-goederen vult hier “the European Union” in. 
70 Plaats en datum mogen weg gelaten worden als deze reeds op het document vermeld worden waar de verklaring van 
oorsprong wordt aangebracht. 
71 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=65. Geraadpleegd op 9/3/2019. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=65
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productievoorwaarden zoals voorzien in bijlage 3-B. Het product verkrijgt toch het label “made 

in EU” omdat het voldoet aan de voorwaarden voor de tolerantieregel zoals voorzien in artikel 

3.6, met name: 

a) Het product bevat twee of meer basistextielgrondstoffen 
en 
b) Het totale gewicht van de niet-EU-basistextielgrondstoffen 
verwerkt in het product is niet meer dan 10% van het totale gewicht van alle 
basistextielgrondstoffen. 
  

Bijkomende praktische informatie over het opstellen van de verklaring van oorsprong verkrijgt de 
Belgische exporteur van de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen72 bij het ontvangen van 
zijn REX-nummer. Ook de Europese Commissie voorziet in bijkomende informatie op zijn website: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-
cooperation-mutual-administrative-assistance-agreements/japan_en 

8.2 DE FORMALITEITEN BIJ IMPORT 

8.2.1 Aanvraag tot toepassing van de EPA-tarieven 

De Japanse importeur van EU-tapijt is verantwoordelijk voor de aanvraag tot inklaring door de Japanse 
douane73, inclusief de aanvraag voor de toepassing van de preferentiële tarieven voorzien in het EPA 
tussen Japan en de Europese Unie. Deze procedure vereist dat volgende documenten worden 
voorgelegd aan het Japanse douanekantoor dat voor inklaring zorgt74 : 

1. Factuur 

2. Laaddocumenten (Bill of Lading of Air Waybill) 
3. Oorsprongsverklaring zoals bepaald door het EPA tussen de EU en Japan. Artikel 3.17 meldt dat 

deze verklaring dient opgesteld door de exporteur. Artikel 3.18 geeft de importeur de 

mogelijkheid om als alternatief zelf een verklaring af te leggen op basis van zijn kennis over de 

oorsprong van het product (“importer’s knowledge”). In dat geval zal de importeur informatie 

moeten verstrekken waaruit blijkt dat het tapijt voldoet aan de oorsprongsregels voor EU-

goederen75. 

4. Waar nodig, paklijsten (packing lists), vrachtrekeningen (freight accounts), 
verzekeringscertificaten (insurance certificates), enz. 

5. Andere licenties, certificaten e.d. zoals opgelegd door de Japanse wetten en reglementen (andere 

dan de douanereglementen) 

6. Gedetailleerde verklaring over verlagingen of vrijstellingen van douanerechten of accijnzen waar 

de invoerder recht meent op te hebben 

                                              
72 Voor contactgegevens van deze administratie, zie:  
    https://financien.belgium.be/douane_accijnzen/contacteer-de-aada  
73 De Japanse douane voorziet in een uitgebreide Japanse website met uitleg over import in Japan. Zie: www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-
answer/imtsukan/imtsukancontents_jr.htm. Een kortere Engelse versie is beschikbaar op: www.customs.go.jp/english/summary/index.htm. Geraadpleegd op 9 
maart 2019.  
74 Japan Customs, Import Procedures, www.customs.go.jp/english/summary/import.htm. Japanse versie: www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-
answer/imtsukan/1107_jr.htm. Geraadpleegd op 9 maart 2019. 
75 EPA EU-Japan, artikels 3.16, 3.17 en 3.18, p. en 70-73, geraadpleegd op 22 augustus 2019 via 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=82  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-cooperation-mutual-administrative-assistance-agreements/japan_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-cooperation-mutual-administrative-assistance-agreements/japan_en
https://financien.belgium.be/douane_accijnzen/contacteer-de-aada
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/imtsukancontents_jr.htm
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/imtsukancontents_jr.htm
http://www.customs.go.jp/english/summary/index.htm
http://www.customs.go.jp/english/summary/import.htm
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1107_jr.htm
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1107_jr.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=82
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7. Bewijs van betaling van douanerechten/accijnzen wanneer de invoergoederen hieraan 

onderhevig zijn 

Met betrekking tot de oorsprongsverklaring voorziet de Japanse douane een aantal richtlijnen, zowel in 
het geval van een oorsprongsverklaring opgesteld door de exporteur, als door de importeur76. De 
Japanse douane raadt de importeur aan om het volgende na te gaan: 

1. Heeft de exporteur van het goed waarvoor de importeur een preferentiële tariefbehandeling 

aanvraagt, bevestigd dat het om een goed van EU-oorsprong gaat (zoals beschreven in het EPA)? 

2. (Waar mogelijk,) heeft de importeur gevraagd om een voorafgaandelijke beslissing (En. advanced 
ruling) van de Japanse douane over de oorsprongsstatus van het goed? 

3. Heeft de importeur de Japanse douane geraadpleegd over de oorsprongsstatus van het goed, 

gezien de vereisten voor het verkrijgen van deze status volgens het EPA tussen Japan en de EU 

verschillend kunnen zijn van de vereisten in andere vrijhandelsakkoorden? 

4. Heeft de importeur voldoende kennis van de productie van het goed, en/of van de materialen 

verwerkt in het goed? Weet de importeur waar, door wie, van welk materiaal e.d. het goed 

gemaakt is? 

5. Heeft de importeur de nodige relevante documenten bekomen om de vragen van de Japanse 

douane te beantwoorden tijdens en na de inklaring van de goederen? Weet de importeur dat hij 

deze documenten een tijd lang dient te behouden en dat hij die documenten opnieuw moet 

kunnen voorleggen aan de douane als hij daartoe gevraagd wordt77? Heeft de importeur daartoe 

binnen zijn bedrijf de nodige procedures ingesteld? 

De lokale douanekantoren in Japan hebben een relatief grote interpretatiebevoegdheid. Het is daarom 
aan te raden dat de Japanse importeur vooraf contact opneemt met het lokale douanekantoor om de 
toepassing van het EPA op toekomstige importzendingen te bespreken. De contactgegevens van deze 
lokale douanekantoren zijn te vinden op de website van de Japanse douane: 
www.customs.go.jp/question2.htm  

8.2.2 De praktijk 

De toepassing van artikels 3.16 tot en met 3.18 over de zelfverklaring van de exporteur over de 
oorsprong van de goederen stuitte vanaf de inwerkingtreding van het EPA op een verschil in 
interpretatie tussen de Europese Unie en Japan.  
De Europese Unie beklemtoont dat de exporteur verantwoordelijk is voor de juistheid van zijn 
verklaring van oorsprong en de verstrekte informatie. De Japanse overheid kan bijkomende informatie 
opvragen aan de importeur, voor zover de importeur daarover beschikt78. Is dat niet het geval, dan 
dient volgens de EU Japan ervan uit te gaan dat de verklaring van de exporteur correct is. Mocht de 
Japanse overheid vermoedens hebben van het tegendeel, dan kan zij om administratieve bijstand 

                                              
76 Japan Customs, 原産地証明手続 (Gensanchi Shomei Tetsuzuki), www.customs.go.jp/roo/procedure/index.htm Engelse versie: Japan Customs, 
Origin Certification Procedure, www.customs.go.jp/roo/english/procedure/index.htm. Beide geraadpleegd op 9 maart 2019.   
77 Deze raad verwijst naar artikel 3.19 van het EPA. De importeur dient minstens 3 jaar alle relevante documenten bij te houden; 
de exporteur minimum 4 jaar. Geraadpleegd op 9 maart 2019 via 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=86. 
78 EPA EU-Japan, respectievelijk artikel 3.17, 1ste lid, en artikel 3.16, 3de lid. 

http://www.customs.go.jp/question2.htm
http://www.customs.go.jp/roo/procedure/index.htm
http://www.customs.go.jp/roo/english/procedure/index.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=86
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vragen van de bevoegde overheid in de Europese Unie79, die de correctheid van de verklaring van de 
exporteur nagaat. 
De Japanse overheid daarentegen beklemtoont dat een verzoek om de Japanse importtarieven onder 
het EPA toe te passen in overeenstemming moet gebeuren met de wet- en regelgeving van Japan80. Met 
andere woorden, Japan bepaalt welke informatie nodig is om de voorkeursbehandeling onder het EPA 
te verkrijgen. 
Bovendien staat het de Japanse overheid ook vrij om over te gaan tot een verificatieprocedure81. De EU 
beklemtoont dat het om een uitzonderlijke procedure gaat, gebaseerd op methoden voor 
risicobeoordeling, met bijvoorbeeld een willekeurige steekproef. Met andere woorden, deze 
verificatiemethode is niet gericht op één specifieke lading of importeur. 
De Japanse douane neemt haar controletaak op de correcte toepassing van de douaneformaliteiten 
bijzonder ernstig. Ze wil voldoende informatie om zeker te zijn dat oneigenlijk gebruik van het EPA 
uitgesloten is. Haar ijver heeft geleid tot een aanvraagprocedure die zwaarder uitvalt dan de EU had 
verwacht, en waarbij zelfs informatie opgevraagd wordt die niet relevant is voor haar controletaak. 
Zo blijkt in de praktijk dat de Japanse douane aan de importeurs een overzicht van het productieproces 
van het tapijt vraagt, ook al heeft de exporteur in zijn zelfverklaring aangegeven dat zijn product onder 
oorsprongsregel B of E valt82, waarvoor geen enkel productiecriterium geldt.  
In gevallen waarin de EU-exporteur oorsprongsregel C.3 had aangegeven op basis van bepaalde 
productieprocessen, vroeg de Japanse douane aan de importeurs om informatie over de materialen 
waarmee het tapijt vervaardigd werd. Door C.3 als oorsprongsregel te vermelden had de exporteur net 
aangegeven dat in zijn tapijt een hoeveelheid niet-EU-materialen verwerkt zit, maar dat door de 
toegepaste productieprocessen het tapijt toch voldeed aan voorwaarden voor EU-origine. Welke 
materialen in het tapijt verwerkt zit is in dat geval van geen belang voor de Japanse douane. Ze heeft in 
dat geval dan ook niet het recht om informatie op te vragen over de verwerkte materialen, maar wel 
over de gebruikte productieprocessen. 

8.2.3 Het doorslaggevend belang van de zelfverklaring door de 

exporteur 

Op 17 juli 2019 publiceerde de Japanse overheid een verklaring over de bijkomende uitleg die de Japanse 
douane kan opvragen over de oorsprong van een product waarvoor een voorkeursbehandeling in het 
kader van het EPA met de EU wordt aangevraagd83. 
Volgens deze verklaring is een importeur niet verplicht om bijkomende informatie te verstrekken over 
de oorsprong van het product dan wat er al in de aanvraag opgenomen werd, als de verklaring van 
oorsprong afkomstig is van de exporteur, en als de importeur over geen bijkomende informatie beschikt. 
De Japanse overheid erkent in dat geval dat de exporteur verantwoordelijk is voor de juistheid van de 
oorsprongsverklaring en begeleidende informatie. 
De verklaring van 17 juli 2019 specifieert verder dat wanneer de Japanse douane om bijkomende 
informatie vraagt op het moment van inklaring van de goederen, de importeur niet gevraagd wordt 

                                              
79 Dat kan op basis van artikel 3.22 of 3.23 van het EPA. 
80 Zoals beschreven in EPA EU-Japan, artikel 3.16, 3de lid. 
81 EPA EU-Japan, artikel 3.21. 
82 Oorsprongsregel B kan gebruikt worden voor tapijt waarvan het gebruikte materiaal van oorsprong uit de EU komt, waarbij een uitzondering geldt voor jute in 
geval van jute backing van het tapijt. Oorsprongsregel E geldt voor tapijt met twee of meer basistextielgrondstoffen en waarbij het totale gewicht van de niet-EU 
basistextielgrondstoffen niet meer is dan 10% van het totale gewicht van alle basistextielgrondstoffen. 
83 Japan Customs, Announcement regarding an additional explanation of the originating status of a product, which Japan Customs requests at the time of import 
declaration, geraadpleegd op 22 augustus 2019 via www.customs.go.jp/roo/english/text/eu-3-16e.htm  

http://www.customs.go.jp/roo/english/text/eu-3-16e.htm
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bijkomende informatie te bekomen van de exporteur, en dat de exporteur niet verplicht is om zo’n 
informatie te leveren op het moment van de importaanvraag. 
Als de importeur niet in staat is om bijkomende informatie te verlenen, dan hoeft de importeur 
daarvoor ook geen reden op te geven.  
En tot slot, als de importeur niet in staat is om bijkomende informatie te verstrekken, dan is dat geen 
reden voor de Japanse douane om de EPA-voorkeursbehandeling te weigeren. Met andere woorden, de 
Japanse douane erkent impliciet het doorslaggevend belang van de zelfverklaring door de exporteur. 
De verklaring van 17 juli 2019 voorziet ook in een vereenvoudigde procedure voor de importeur.  
Diezelfde verklaring geldt echter niet voor een oorsprongsverklaring die gebaseerd is op de kennis van 
de importeur over het product (“importer’s knowledge”)84. 

8.2.4 Conclusie 

Traditioneel hanteert de Japanse douane een “gezond wantrouwen” tegenover aanvragen voor de 
toepassing van een economisch partnerakkoord om oneigenlijk gebruik zoveel mogelijk te vermijden. 
Een economisch partnerakkoord is echter gebaseerd op vertrouwen tussen de partners. Dat uit zich 
vooral in het vertrouwen dat men heeft in de informatie verstrekt door de tegenpartij. De bevestiging 
van de Japanse douane in de juistheid van de oorsprongsverklaring van de exporteur past volledig in 
de geest van het EPA tussen de EU en Japan. 
Maar, aan de andere kant, mag dit vertrouwen niet beschaamd, laat staan, misbruikt worden. De 
exporteur heeft daarom op zijn minst de morele plicht mee te werken met de Japanse importeur om op 
een redelijke wijze te voorzien in informatie die de aanvraag voor een EPA-behandeling van zijn 
goederen in Japan ondersteunt. De exporteur heeft daartoe ook alle belang: 

• Hoe vlotter de afhandeling van de inklaring in Japan verloopt, hoe gelukkiger de Japanse klant.  

• Japanse importeurs zijn gehecht aan een goede relatie met de lokale douane, en buitenlandse 

leveranciers die hen daarbij helpen, hebben een streepje voor. 

• Exporteurs die moedwillig het vertrouwen van de Japanse douane misbruiken, kunnen hun REX-

nummer kwijtspelen.85 

Tot slot, de exporteurs noch de autoriteiten van de EU en zijn lidstaten zijn verplicht om confidentiële 
bedrijfsinformatie over te maken aan de Japanse autoriteiten. Dat volgt uit artikel 1.6 en het vijfde lid 
van artikel 3.23 van het EPA. 
 
 

                                              
84 Zoals voorzien in EPA EU-Japan artikel 3.16, lid 2 (b). 
85 European Commission, Registered Exporter System (REX) Guidance Document, July 2017, p. 14. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/registered_exporter_system_rex_-_guidance_document_v1_en.pdf (consulted 30 May 
2019): “When monitoring a registered exporter, if competent authorities discover that the registered exporter intentionally or negligently drew, or caused to be 
drawn up, a statement on origin which contains incorrect information, the competent authorities shall revoke the registered exporter.” 
 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/registered_exporter_system_rex_-_guidance_document_v1_en.pdf
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9. SECTORORGANISATIES EN VAKBEURZEN IN JAPAN 

9.1 SECTORORGANISATIES IN JAPAN  

De voornaamste sectororganisaties voor tapijt in Japan: 
• Nippon Interior Fabrics Association: www.nif.or.jp/english  

Deze vereniging is vooral bekend voor de organisatie van de vakbeurs Japantex. Ieder jaar 
publiceert het een overzicht van de Japanse markt voor interieurstoffen. 
 
• Japan Carpet Industry Association: http://carpet.or.jp  

Deze vereniging werd opgericht door tapijtproducenten in Japan met als doel de consumenten in te 
lichten over de eigenschappen van tapijt. Daarnaast publiceert het jaarlijks het productiecijfer voor 
getuft en geweven tapijt in Japan. 
 
• The Japan Textiles Importers Association: www.jtia.or.jp 

Deze vereniging heeft tot doel de import te bevorderen van textielproducten, waaronder tapijt. De 
organisatie heeft verschillende gespecialiseerde comités in zijn schoot opgericht, zoals het “Home 
Textiles Committee” of “Committee for European and American Products”. Ze geeft jaarlijks een 
overzicht van de Japanse import van textielproducten. 
 
• Interior Industry Association: www.interior.or.jp   

Deze vereniging organiseert opleidingen en examens voor interieurarchitecten of -designers. Het 
lanceert ook enquêtes rond de interieurbehoeften van de Japanse bevolking. 

 
  

http://www.nif.or.jp/english
http://carpet.or.jp/
http://www.jtia.or.jp/
http://www.interior.or.jp/
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9.2 VAKBEURZEN IN JAPAN  

Volgende vakbeurzen in Japan kunnen interessant zijn voor de Vlaamse tapijtexporteurs:  
1) Japantex is een vakbeurs gericht op interieurtextiel en “home fashion”. Tapijten zijn daarbij een 

vast onderdeel. De beurs wordt georganiseerd door Nippon Interior Fabrics Association en Japan 

Management Association Zie: http://english.japantex.jp  

Deze beurs gaat meestal door in de herfst, op hetzelfde moment en dezelfde locatie als Japan Home 
Show, zowat de Batibouw van Japan. Japan Home Show omvat ook Bathroom & Kitchen Tokyo 
2019, dat van belang kan zijn voor badkamertapijt. Voor meer informatie: 
www.jma.or.jp/homeshow/en  
 

2) Een andere vakbeurs is IFFT/Interior Lifestyle Living in Japan, georganiseerd door Messe 

Frankfurt: www.interior-lifestyle.com 

Zoals de titel het aangeeft, bestaat deze beurs uit twee delen: 
 

a) International Furniture Fair Tokyo (IFFT) dat naast meubels ook aandacht geeft aan 

interieurtextiel in zijn afdeling “Home Design”. De beurs gaat meestal door in de herfst. Voor 

meer info: https://ifft-interiorlifestyle-living.jp.messefrankfurt.com/tokyo/en.html  

b) Interior Lifestyle Tokyo, vloeide destijds voort uit Heimtextil en Ambiente. Tapijten komen aan 

bod onder de afdeling “Textiles”. De beurs gaat meestal door in de periode juni-juli. Zie: 

https://interiorlifestyle-tokyo.jp.messefrankfurt.com/tokyo/en.html  

Japanse aankopers komen niet alleen langs op vakbeurzen in Japan. Ook op internationale vakbeurzen 
zijn ze te vinden, zoals op Domotex in Hannover (30% van de bezoekers komt uit Azië) of Domotex Asia 
/ Chinafloor in Shanghai (8% van de bezoekers komt uit Japan). Zie respectievelijk 
www.domotex.de/en/exhibition/facts-figures en www.domotexasiachinafloor.com/facts-figures.   
  

http://english.japantex.jp/
http://www.jma.or.jp/homeshow/en
http://www.interior-lifestyle.com/
https://ifft-interiorlifestyle-living.jp.messefrankfurt.com/tokyo/en.html
https://interiorlifestyle-tokyo.jp.messefrankfurt.com/tokyo/en.html
http://www.domotex.de/en/exhibition/facts-figures
http://www.domotexasiachinafloor.com/facts-figures
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10. CONCLUSIES 

De financiële crisis in 2008-2009 leidde tot een inkrimping van de Japanse tapijtmarkt met bijna 25%. In 
de periode erna herstelde de markt zich gedeeltelijk, zonder echter het niveau van voor de crisis te 
bereiken. Vooral het inlandse tapijt kreeg klappen. Het buitenlandse tapijt wist zijn aandeel op te 
krikken van 49% in 2007 tot 56% in 2018. In 2018 importeerde Japan voor bijna 70 miljard Japanse yen 
(ong. 540 miljoen euro) aan tapijtproducten. 
China levert ongeveer 63% van het buitenlands tapijt aan Japan. Thailand is traditioneel Japan’s tweede 
buitenlandse leverancier, maar werd in 2018 voorbijgesneld door Vietnam, dat zijn Japanse tapijtimport 
zag verviervoudigen in de periode 2007-2018. Ook Indië en Indonesië konden hun positie op de Japanse 
markt verbeteren. 
Twee trends kwamen duidelijk tot uiting in de periode 2007-2018: 

1) In Japan is er een duidelijke voorkeur gegroeid voor synthetische garens ten nadele van 

natuurlijke grondstoffen zoals katoen of wol. Deze trend speelt in het voordeel van de Vlaamse 

tapijtindustrie, die sterk staat in synthetisch tapijt. 

2) De Japanse tapijtmarkt is bijzonder prijsgevoelig. Bij de meeste tapijtsoorten wordt een 

prijsstijging afgestraft door een daling van de verkoop. Deze trend is nadelig voor het Vlaamse 

tapijt dat traditioneel in een hogere prijsklasse speelt dan zijn concurrenten. 

Dat laatste element is wellicht dé reden waarom de Japanse import van Belgisch tapijt achteruitboert. In 
2007 voerde Japan 2,6 miljoen vierkante meter voor 3,05 miljard Japanse yen (ong. 18,9 miljoen euro) uit 
België in. In 2018 was dit nog 1,4 miljoen vierkante meter voor 1,8 miljard yen (ong. 13,6 miljoen euro). 
België is traditioneel de belangrijkste tapijtleverancier van Japan onder de 28 EU-lidstaten. Het aandeel 
van ons land in de Japanse EU-import verminderde wel van 68% in 2007 naar 45% in 2018. 
Het Belgische paradepaardje op de Japanse tapijtmarkt is machinaal geweven, afgewerkt tapijt met 
lussen (loop piles) gemaakt van synthetische garens (HS-code 5702.42-200). In 2007 leverde België 23% 
van dit buitenlands tapijt aan Japan. In 2018 was dit nog 15%. België hanteert prijzen die hoger liggen 
dan zijn voornaamste concurrenten China, Turkije en Egypte. Dit is duidelijk een nadeel In de 
prijsgevoelige Japanse markt. Ook het getufte tapijt van synthetische garens heeft hieronder te lijden. 
Toch zijn er enkele tapijtcategorieën waar België groei kon optekenen op de Japanse markt, zoals 
machinaal geweven tapijt zonder lussen en met synthetische garens (HS-codes 5702.92-000 en 5702.50-
990) of tapijt van synthetische garens anders gemaakt dan geweven, getuft, geknoopt of genaaldvilt (HS-
code 5705.00-022). 
Het economisch partnerakkoord tussen de EU en Japan voorziet in een Japans nultarief voor EU-tapijt, 
wat beter is dan de importtarieven die gelden voor de belangrijkste concurrenten van België, zoals 
China, Turkije en Egypte. Het loont dus de moeite om het EPA toe te passen. De oorsprongsregels voor 
tapijt onder het EPA zijn relatief complex, maar de Japanse overheid heeft recent initiatieven genomen 
om de procedures te vergemakkelijken en meer rechtszekerheid te bieden.  
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