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1. MARKTOMVANG 

Mexico is één van de belangrijkste producenten van motorvoertuigen ter wereld!  

In 2018 was het de 6e grootste producent ter wereld van motorvoertuigen, en produceerde het meer 

dan 4 miljoen voertuigen! In 2018 was Mexico de 10e grootste producent ter wereld van auto’s. In Latijns-

Amerika produceerde enkel Brazilië meer auto’s. In 2018 was Mexico de 3e grootste producent ter wereld 

van commerciële voertuigen, na de VS en China, maar vóór Japan! Mexico is vooral een specialist in de 

productie van LCV’s (Light Commercial Vehicles) met een productie van meer dan 2,3 miljoen voertuigen 

in 2018. Mexico is ook een belangrijke producent van zware vrachtwagens met een productie van 192.386 

voertuigen in 2018 (zie tabel 1) 

Tabel 1: Grootste motorvoertuigenproducenten ter wereld - 2018 

 
bron: OICA - Organization of Motor Vehicle Manufacturers 

 

Het grootste gedeelte van de Mexicaanse motorvoertuigenproductie is bestemd voor de export. In 2018 

bedroeg de verkoop van nieuwe motorvoertuigen in Mexico 1,4 miljoen voertuigen (zie tabel 2), wat 34,6 

% inhield van de totale Mexicaanse voertuigenproductie in dat jaar. Meer dan twee derde van de 

Mexicaanse voertuigenproductie was in 2018 dus bestemd voor de export. De verkoop van nieuwe 

motorvoertuigen bedroeg in 2018 in Mexico wel minder dan 10% van de verkoop van nieuwe 
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motorvoertuigen in de VS. De verkoop van nieuwe voertuigen is de laatste jaren ook gedaald in Mexico; 

in 2018 lag de verkoop 13,7% lager dan in 2016! Door de corona crisis, zal de verkoop ook in 2020 een 

gevoelige daling kennen in Mexico. 

Tabel 2: Verkoop van nieuwe motorvoertuigen in Mexico, de VS en Canada: 2016 – 2018

 
bron: OICA – Organization of Motor Vehicle Manufacturers 

De verkoop van nieuwe voertuigen per capita ligt in Mexico gevoelig lager dan in de VS en Canada; in 

Mexico werd in 2018 ongeveer 1 nieuw motorvoertuig per 100 inwoners geregistreerd, vijf keer minder 

dan in de VS en Canada, waar in datzelfde jaar ongeveer 5 nieuwe motorvoertuigen per 100 inwoners 

geregistreerd werden.    

Mexico is de laatste jaren één van de belangrijkste exporteurs ter wereld van motorvoertuigen 

geworden. Zo was Mexico in 2018 de 4e grootste exporteur ter wereld van wagens, na Duitsland, Japan 

en de VS. Het land was in 2018 verantwoordelijk voor meer dan 6,4% van de totale wereldexport van 

auto’s (zie tabel 3) 

Tabel 3: Belangrijkste exporteurs van wagens ter wereld (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

bron: worldstopexports.com 
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Auto’s, auto-onderdelen en bestelwagens zijn ook de belangrijkste productitems die Mexico exporteert. 

In 2017 exporteerde Mexico voor meer dan 45 miljard US$ auto’s, wat goed was voor 11% van de 

Mexicaanse exportopbrengsten. Auto-onderdelen (28 miljard US$) en bestelwagens (26,7 miljard US$) 

waren verantwoordelijk voor respectievelijk 6,7% en 6,4% van de Mexicaanse exportopbrengsten. (zie 

afbeelding 1) 

Afbeelding 1: Samenstelling Mexicaanse export 2017  

 
bron: https://oec.world/en/profile/country/mex/ 

De export van auto’s in Mexico is op 8 jaar tijd meer dan verdubbeld. Zo bedroeg de Mexicaanse export 

van wagens in 2018 bijna 50 miljard US$. (zie afbeelding 2) 

Afbeelding 2: Evolutie Mexicaanse export van wagens 2010 - 2018 

 
bron: El Economista1 

 
1 www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-escala-al-cuarto-sitio-en-exportacion-de-autos-20190326-0158.html 

https://oec.world/en/profile/country/mex/
http://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-escala-al-cuarto-sitio-en-exportacion-de-autos-20190326-0158.html
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De productie van motorvoertuigen is sinds 2018 ook de belangrijkste industriële sector in Mexico 

geworden, vóór de voedingsmiddelenindustrie, de chemische industrie en de productie van 

basismetalen (zie afbeelding 3) 

Afbeelding 3: Toenemend belang motorvoertuigenindustrie in Mexico 2008-2018: 

 

bron: Mexico Daily News2  

 

De motorvoertuigenproductie in Mexico heeft, vooral sinds het in voege treden van NAFTA in 1994, een 

enorme groei gekend. De productie was in 2018 verviervoudigd t.o.v. begin de jaren ’90. (zie tabel 4)  

  

 
2 https://mexiconewsdaily.com/news/automotive-manufacturing-overtakes-food-industry/ 

https://mexiconewsdaily.com/news/automotive-manufacturing-overtakes-food-industry/
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Tabel 4: Evolutie productie van motorvoertuigen in Mexico 1989 - 2021 

 

Ook voor de volgende jaren was een continue groei voorspeld, maar door de corona crisis, zullen de 

groeiverwachtingen neerwaarts moeten bijgesteld worden.  

De Mexicaanse autoproductie is voornamelijk geconcentreerd in de noordelijke staten van Mexico en in 

Centraal Mexico (zie afbeelding 4). Veel van de Mexicaanse autofabrieken produceren immers ook voor 

de Amerikaanse markt, waardoor ze in de nabijheid van de grens met de VS zijn gelegen. 

Afbeelding 4: Ligging van de assemblage fabrieken voor auto’s en motoren in Mexico 

 
bron: AMIA, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 
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Hieronder wordt een overzicht gegeven per Mexicaanse staat van de OEM’s en de modellen die 

geproduceerd worden in Mexico: 
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bron: https://insights.tetakawi.com/automotive-manufacturing-industry-in-mexico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://insights.tetakawi.com/automotive-manufacturing-industry-in-mexico
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Mexico is ook een belangrijke producent van zware en lichte vrachtwagens en van autobussen. De 

productie vindt voornamelijk plaats in Centraal- en Noord-Mexico (zie afbeelding 5) 

 

Afbeelding 5: Ligging van de assemblagefabrieken voor autobussen, vrachtwagens en onderdelen in 

Mexico 

 

 
bron: ANPACT, Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones 

  

De belangrijkste fabrikanten van lichte en zware vrachtwagens, en onderdelen voor vrachtwagens zijn: 

Cummins, Daimler Vehiculos Comerciales, Detroit Diesel Allison de México, DINA de México, Freightliner 

México, FOTON México, HINO de México, ISUZU de México, Kenworth Mexicana, Mack Trucks, MAN Truck 

and Bus, Volkswagen México, Navistar de México, SCANIA de México, en Volvo México. 

De voornaamste producenten van autobussen en onderdelen voor autobussen in Mexico zijn: Volvo 

Autobuses, Dina Camiones, Mercedes-Benz Autobuses, Scania Autobuses, MAN Latin America, Grupo 
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Autofin, Isuzu Motors Mexico, Hino Motors Sales, American Coach de Mexico, Irizar Mexico, Beccar, 

Autopartes & Componentes AYCO en RECO. 

Mexico is ook de 5de belangrijkste fabrikant ter wereld van automotive onderdelen. Deze sector 

genereerde meer dan 90 miljard dollar omzet in 2017 en 2018 (zie tabel 5) 

 

Tabel 5: De Mexicaanse markt voor automotive onderdelen 2015 - 2018 

 

 

bron: trade.gov 

 

Mexico heeft geen eigen fabrikanten van auto’s, maar het land heeft wél een aantal eigen fabrikanten 
van onderdelen voor wagens. Voorbeelden hiervan zijn: 

• Nemak (www.nemak.com): fabrikant van aluminium componenten voor ‘powertrain’ en ‘body 
structure’ toepassingen. Nemak heeft o.a. twaalf productie-sites in Europa. 

• Rassini (www.rassini.com): fabrikant van remonderdelen en ophangingssystemen; Rassini heeft 
engineering en R&D-vestigingen in Duitsland en Israel. 

• Tremec (www.tremec.com): fabrikant van transmissiesystemen. Tremec heeft een engineering 
vestiging in Zedelgem. 

 

De vooruitzichten voor de productie van automotive onderdelen in Mexico zijn positief, ondanks de 

corona crisis. Het nieuwe USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) akkoord legt immers aan 

voertuigenproducenten in Mexico de verplichting op, om meer lokale onderdelen te gebruiken voor de 

productie van motorvoertuigen om te kunnen genieten van tariefvrije export naar de VS en Canada. In 

de toekomst zal lokale toelevering 75 % van de waarde van voertuigen moeten uitmaken, opdat ze 

tariefvrij kunnen verhandeld worden. Momenteel bedraagt de waarde voor ‘local content’ slechts 62.5% 

om tariefvrij te kunnen circuleren in de NAFTA-zone.   

Meer buitenlandse OEM’s van motorvoertuigen en onderdelen hebben recent dan ook beslist om de 

lokale productie in Mexico op te starten. Drie 3 Chinese autoproducenten, Changan, de elektrische 

voertuigenproducent BYD en JAC Motors hebben plannen aangekondigd om autofabrieken op te starten 

of uit te breiden in Mexico3.  

 
3 https://en.mercopress.com/2020/01/15/leading-chinese-auto-makers-planning-to-produce-vehicles-in-mexico 

http://www.nemak.com/
http://www.rassini.com/
http://www.tremec.com/
https://en.mercopress.com/2020/01/15/leading-chinese-auto-makers-planning-to-produce-vehicles-in-mexico
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De bestverkochte automerken in 2019 in Mexico waren Nissan, General Motors en Volkswagen. De 
sterkste stijgers waren de Chinese automerken JAC en BAIC (zie tabel 6).  

 

Tabel 6: de bestverkopende auto merken in Mexico in 2019 

 

 

 
 

Bron: Motorpasión: www.motorpasion.com.mx/industria/autos-vendidos-mexico-2019 

 

  

http://www.motorpasion.com.mx/industria/autos-vendidos-mexico-2019
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De bestverkochte modellen in 2019 in Mexico waren de Nissan Versa, de Chevrolet Aveo en de pick-up 
Nissan NP300 (zie tabel 7)  
 
Tabel 7: 15 bestverkochte automodellen in Mexico in 2019  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bron: Motorpasión:  www.motorpasion.com.mx/industria/autos-vendidos-mexico-2019  

https://www.motorpasion.com.mx/industria/autos-vendidos-mexico-2019


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

 
pagina 16 van 27 De motorvoertuigenmarkt in Mexico 14.04.2020 
 

2. MARKTTOEGANG EN -OPPORTUNITEITEN  

 
Om "Just in Time" leveringen te garanderen aan Mexicaanse en Noord-Amerikaanse automotive 

producenten is het vaak noodzakelijk een eigen vestiging in Mexico op te zetten om de logistieke kosten 

en termijnen te vergemakkelijken.  

 
Ook de lage productiekosten in Mexico vormt een belangrijke aantrekkingskracht voor automotive 
investeringen in Mexico. Dit is deels te wijten aan de lage arbeidskosten in Mexico. In 2018 werd het 
gemiddeld loon in de automotive sector geschat op 4,15 US$/uur, wat het laagste is van alle OESO-
landen4. 
 
De lonen zullen mogelijks wél (beperkt) stijgen in de Mexicaanse automotive industrie, aangezien één 
van de bepalingen in het nieuwe US-Mexico-Canada akkoord vereist dat 30% van de arbeidswaarde-
inhoud van een auto afkomstig is van fabrieken die minimaal US$ 16/uur betalen. Deze bepaling zou 
inhouden dat het gemiddeld uurloon in Mexico bijna zou moeten verviervoudigen. In de praktijk 
betekent dit echter eerder dat fabrikanten arbeidsintensieve onderdelen, zoals motoren en transmissies, 
uit de VS en Canada zullen aankopen om aan de inhoudsnorm te voldoen.  
 
Mexicaanse automotive producenten zouden ook kunnen besluiten om zich terug te trekken uit het 
USMCA-akkoord voor de automotive industrie, aangezien zonder USMCA het relatief bescheiden tarief 
van 2,5 % m.b.t. de meestbegunstigde natie geldt. Het is dus onwaarschijnlijk dat USMCA zal leiden tot 
grote loonsverhogingen in de automobielproductie in Mexico. 
 
Een andere reden voor de aantrekkingskracht van Mexico is het feit dat geen enkel ander land ter 
wereld zo veel vrijhandelsverdragen heeft afgesloten dan Mexico. Het land heeft op dit moment met 
meer dan 50 landen vrijhandelsverdragen afgesloten. Het belangrijkste vrijhandelsverdrag dat Mexico 
heeft afgesloten is het USMCA-verdrag; maar ook tussen de Europese Unie en Mexico is er een 
vrijhandelsverdrag geldig, dat recent een update heeft gekregen5. Mexico is ook lid van de Trans-Pacific 
Partnership-11 vrijhandelszone, en heeft verder vrijhandelsverdragen met de Centraal-Amerikaanse 
landen, Colombia, Chili, Uruguay, Bolivië en met Israël6. 
Deze drie factoren (geografische nabijheid VS, lage productiekosten en de vrijhandelsverdragen met 
meer dan 50 landen) hebben ervoor gezorgd dat Mexico de voorbije jaren grote automotive 
investeringen heeft kunnen aantrekken. 2019 was daarbij een recordjaar m.b.t. het aantrekken van 
directe buitenlandse investeringen met een bedrag van bijna 4 miljard US$ (zie afbeelding 6). 
 

  

 
4 https://ihsmarkit.com/research-analysis/the-geography-labor-cost-increases-mexico.html 
5 https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mexico-trade-agreement/ 

6 https://insights.tetakawi.com/mexicos-free-trade-agreements 

https://ihsmarkit.com/research-analysis/the-geography-labor-cost-increases-mexico.html
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mexico-trade-agreement/
https://insights.tetakawi.com/mexicos-free-trade-agreements
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Afbeelding 6: Evolutie directe buitenlandse investeringen in auto’s & vrachtwagens in Mexico 

 
bron: El Economista7 

De belangrijkste automotive investeringen in 2019 werden gerealiseerd door: BMW, Toyota, Nissan, 

Kamax (Duitse producent van ‘fasteners’ voor de automotive industrie), Waldaschaff Automotive (Duitse 

producent van staal- en aluminium onderdelen voor de automotive industrie), Hyunbo (Koreaanse 

producent van automotive onderdelen), Hirotec (Japanse producent van deuren en uitlaatsystemen) en 

Martinrea International (Canadese producent van metalen automotive onderdelen). (zie tabel 8) 

Tabel 8 : De belangrijkste buitenlandse investeringen in de automotive sector in Mexico in 2019 

 
bron: El Economista 

 
7 www.eleconomista.com.mx/empresas/Rompe-record-IED-en-produccion-de-autos-y-camiones-20200225-0032.html 

http://www.eleconomista.com.mx/empresas/Rompe-record-IED-en-produccion-de-autos-y-camiones-20200225-0032.html
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Ook verschillende toeleveranciers aan de automotive sector uit Vlaanderen hebben een 

productievestiging of een kantoor in Mexico:  

• Een ‘plastic injection moulding’ bedrijf met HQ in Vlaanderen heeft een fabriek in Querétaro in 

Mexico, waar het verschillende onderdelen voor de automotive industrie produceert.  

• Een Vlaams bedrijf produceert vezels voor automotive textiel en heeft een fabriek in 

Aguascalientes.  

• Een Vlaams bedrijf dat herbruikbare verpakking produceert, heeft een kantoor opgericht in 

Guadalajara om Mexicaanse bedrijven uit de automotive sector te kunnen bedienen.  

• Een Vlaams softwarebedrijf die oplossingen aanbiedt voor de automotive markt heeft een 

kantoor opgericht in Puebla.  

• Een Vlaamse producent van tandwielen en chassisonderdelen voor de auto-industrie heeft een 

fabriek in Léon in de staat Guanajuato. 

Een kenmerk van de Mexicaanse waardeketen in de auto-industrie is de ondervertegenwoordiging van 

Tier 2 en 3 bedrijven. Daarom zijn veel producten en onderdelen nog steeds geïmporteerd uit de VS of 

uit Azië. In 2018 importeerde Mexico voor meer dan 52 miljard US$ aan automotive onderdelen en 70% 

van deze import was afkomstig uit de VS. De Tier 2 & 3-markt in Mexico is verspreid en de meerderheid 

bestaat uit kleine tot middelgrote ondernemingen. Er is een tekort aan investeringskapitaal in Mexico en 

buitenlandse investeringen zou deze markt efficiënter en winstgevender kunnen maken.  

INA, Industrial Nacional de Autopartes, (https://ina.com.mx/) is een associatie die de Mexicaanse auto-

onderdelenindustrie vertegenwoordigt. Het zou interessant kunnen zijn voor Vlaamse leveranciers van 

onderdelen voor de automotive industrie om na te gaan of leden van deze associatie interesse hebben 

in een joint venture.  

 

Motorvoertuigen worden voornamelijk via officiële instanties of autodealers aan de eindgebruiker 

verkocht in Mexico. De Mexicaanse Auto Verdelers Associatie (AMDA - www.amda.mx) bestaat uit 1.800 

dealers van nieuwe auto’s en vrachtwagens in 210 steden in het hele land. Dezelfde autodealers 

vertegenwoordigen 42 auto- en vrachtwagenmerken. 

 

De Mexicaanse markt voor reserveonderdelen of ‘aftermarket’ producten bestaat uit 30.000 

onderdelenwinkels en 192.000 mechanische werkplaatsen. De aftermarket-industrie verkoopt onderdelen 

en componenten die bestemd zijn voor reparatie van gecrashte voertuigen, onderdelen die onderhevig 

zijn aan slijtage, mechanische onderdelen, apparatuur en accessoires en reserveonderdelen. De waarde 

van de reserveonderdelenmarkt in Mexico wordt geschat op ongeveer 20 miljard US $/jaar. 

 

De beste manier voor Vlaamse leveranciers van auto-onderdelen en -apparatuur om de Mexicaanse 

markt te betreden is via lokale vertegenwoordiging of regionale distributie. Assemblagebedrijven geven 

https://ina.com.mx/
http://www.amda.mx/
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doorgaans de voorkeur aan geografisch dicht bij elkaar gelegen leveranciers. Hierdoor kunnen ze de 

voorraadvolumes minimaliseren en just-in-time leveringen vergemakkelijken.  

 

Daarnaast zijn OEM- en ISO/TS-certificeringen vereist door OEM's. Het is gemakkelijker om OEM's in 

Mexico te bedienen indien de Vlaamse exporteur ze reeds in andere landen belevert en al een 

leveranciersnummer heeft.  

 

De meest geëxporteerde onderdelen naar Mexico zijn componenten voor Tier 2-leveranciers. Er zijn 

echter nog andere mogelijkheden voor productiemachines en -apparatuur, materialen, voorgemonteerde 

componenten, mallen en gereedschappen, snijgereedschappen, automatiseringsprocesapparatuur, 

grondstoffen, engineering en ontwerp, afgewerkte onderdelen en accessoires die worden verkocht via 

lokale vertegenwoordigers of distributeurs.  

 

Naarmate de technologie in de sector geavanceerder wordt, zal Mexico ook zoeken naar nieuwere 

technologie zoals big data, draadloze technologieën, innovatie voor hoge productievolumes, slimme 

verpakkingen en track and trace-systemen in de logistiek. Bovendien creëren de productietrends van 

elektrische en hybride voertuigen extra vraag naar technologieën voor schone energie. 

 

Er zijn ook mogelijkheden in de reparatie- en vervangingsonderdelen (aftermarket) markt. De 

Mexicaanse Associatie voor de Aftermarket Industrie ARIDRA (http://aridra.mx/) schat dat de 

marktomvang van de aftermarket-industrie in Mexico zal blijven groeien, aangezien de Mexicaanse 

consumenten hun auto gemiddeld 15 jaar behouden. Distributie vindt plaats via lokale distributeurs van 

aftermarket-onderdelen. Mexico is een prijsgedreven markt vanwege de zware concurrentie van 

Aziatische en lokale fabrikanten. Alleen geautoriseerde dealers kunnen aftermarket-onderdelen verkopen 

die door de OEM’s zijn goedgekeurd. Dealers bieden ook autoreparatiediensten en kopen onderdelen in 

bij grote distributeurs van reserveonderdelen. Ook E-commerce is in opkomst in Mexico.  

 

ARIDRA schat dat het wagenpark in Mexico ongeveer 29,9 miljoen voertuigen bedraagt met 

jaarmodellen die variëren van 1975 tot 2020. Gezien de tijd dat Mexicaanse consumenten hun auto 

bewaren (gemiddeld 15 jaar), hebben consumenten onderdelen nodig voor autoreparaties nadat de 

garantieperiode is verstreken. Dit schept kansen, met name voor personenauto's, SUV's, minibusjes, pick-

ups en bedrijfsvoertuigen (3,5 ton). 

 

Auto-onderdelen afkomstig uit de Europese Unie kunnen tariefvrij ingevoerd worden in Mexico en zijn 

onderworpen aan 16% btw. 

  

http://aridra.mx/
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3. AUTOMOTIVE EVENTS IN MEXICO 

Door de corona-crisis, zijn de data van de events onder voorbehoud: 
 

INA PAACE Automechanika Mexico-City  
22-24 juli 2020, Mexico-City 
https://ina-paace-automechanika-mexico-
city.us.messefrankfurt.com/mexico-city/en.html 
 
 
 
CIIAM - Congreso Internacional de la Industria Automotriz 
en México 
https://mxciiam.com/ (uitgesteld)  
 
 
 
Transport & Logistics Innovation Week - SITL Americas 
16 – 18 juni 2020, Mexico-City 
www.sitlamericas.com/en.html 
 
 
 
Expo Internacional Rujac (auto onderdelen)  
2,3 en 4 september 2020, Guadalajara 
www.rujac.com.mx 
 
 
 
Expo Foro 2020 
2-4 september 2020, Mexico-City 
www.expoforo.org.mx 
 
 
 
Expo Transporte 
www.expotransporte.com 
Volgende editie in 2021 
 
 
 

https://ina-paace-automechanika-mexico-city.us.messefrankfurt.com/mexico-city/en.html
https://ina-paace-automechanika-mexico-city.us.messefrankfurt.com/mexico-city/en.html
https://mxciiam.com/
http://www.sitlamericas.com/en.html
http://www.rujac.com.mx/
http://www.expoforo.org.mx/
http://www.expotransporte.com/
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Expo Proveedores del Transporte 
5 – 7 augustus 2020 Monterrey 
https://expoproveedores.mx/ 
 
 
 
Expo Mecánico Automotriz Internacional 
https://expomecanico.confederaciondetalleres.org.mx/ 
 
 
 
Automotive Meetings 
http://mexico.automotivemeetings.com/index.php/en/ 
 
 
 
Mexico’s Auto Industry Summit 
9-10 december 2020,  León, Guanajuato 
http://mexicoautosummit.com/ 
 
 
 
Expo Ipa  
https://www.expoipa.com/   
(voor leveranciers van aftermarket producten) 
Volgende editie nog niet bekend 
 
 

  

https://expoproveedores.mx/
https://expomecanico.confederaciondetalleres.org.mx/
http://mexico.automotivemeetings.com/index.php/en/
http://mexicoautosummit.com/
https://www.expoipa.com/
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4. AUTOMOTIVE ASSOCIATIES IN MEXICO 

 
AMIA - Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 
www.amia.com.mx 
 
 

ANPACT - Asociación Nacional de Productores de Autobuses,  
Camiones y Tractocamiones 
www.anpact.com.mx 

 
 

ANCA - Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones Nuevos 
y Usados, A.C. 
www.anca.org.mx 

 
 
AMDA - Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores 
https://www.amda.mx/ 

 
 

INA - Industria Nacional de Autopartes 
https://www.ina.com.mx/  

 
 

ARIDRA - Asociación Nacional de Representantes, Importadores y Distribuidores  
de Refacciones y Accesorios para Automóviles 
http://aridra.mx 

 
 
CONATRAM - Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos  
http://www.conatram.mx/ 

 
 
 
 

http://www.amia.com.mx/
http://www.anpact.com.mx/
http://www.anca.org.mx/
https://www.amda.mx/
https://www.ina.com.mx/
http://aridra.mx/
http://www.conatram.mx/
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CANACAR - Cámara Nacional del Autotransporte de Carga  
https://canacar.com.mx/ 

 
 
ANTP - Asociación Nacional de Transporte Privado  
www.antp.org.mx 

 
 
CANAPAT - Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo 
https://canapat.org.mx/ 
 
 
 
CESVI (Centro de Experimentación y Seguridad Vial México)  
http://cesvimexico.com.mx/  

https://canacar.com.mx/
http://www.antp.org.mx/
https://canapat.org.mx/
http://cesvimexico.com.mx/experiencia-conoce-cesvi-mexico.html
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5. MAGAZINES & DIRECTORIES  

Directorio Automotriz 
www.directorioautomotriz.com.mx 
 
 
Cluster Industrial – Revista de la Industria Automotriz 
www.clusterindustrial.com.mx 
 
 
Alianza Automotriz 
https://alianzaautomotriz.com/ 
 
 
Auto Motores: 
www.automotores-rev.com 
 
 
Portal Automotriz 
https://www.portalautomotriz.com/ 
 
 
México Automotriz 
https://www.mexicoautomotriz.mx/ 
 
 
Mundo Automotriz 
www.mundoautomotriz.com 
 
 
Vía Libre  
(magazine over lichte & zware vrachtwagens & autobussen) 
www.revvialibre.com.mx 
 
 
Motorpasión México 
www.motorpasion.com.mx 
 
 
Allianza Flotillera (magazine over vrachtwagens) 
www.alianzaflotillera.com 
 
 
  

http://www.directorioautomotriz.com.mx/
http://www.clusterindustrial.com.mx/
https://alianzaautomotriz.com/
http://www.automotores-rev.com/
https://www.portalautomotriz.com/
https://www.mexicoautomotriz.mx/
http://www.mundoautomotriz.com/
http://www.revvialibre.com.mx/
http://www.motorpasion.com.mx/
http://www.alianzaflotillera.com/
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6. WETGEVING 

Een aspect waarmee rekening gehouden moet worden, zijn de Mexicaanse normen (NOM) die voor 
automotive onderdelen vereist zijn. Producten moeten voldoen aan NOM’s om geïmporteerd en 
verkocht te kunnen worden in Mexico. De eisen verschillen afhankelijk van het soort product.  
 
Voorbeelden van NOM’s (Normativa Oficial Mexicana) die o.a. van toepassing kunnen zijn op automotive 
onderdelen, zijn de volgende:  

• NOM-119-SCFI-2000 : Norm m.b.t. veiligheidsgordels, veiligheidsvoorschriften en testmethodes voor 
motorvoertuigen 

• NOM-050-SCFI-2004 : Commerciële informatie - algemene productetikettering. 
• NOM-024-SCFI-2013 : Verpakkingsvereisten, Informatie op verpakking, gebruiksinstructies en 

garanties m.b.t. elektronische & elektrische onderdelen 
 
De invoertarieven die in Mexico gelden voor geïmporteerde producten, kunnen geraadpleegd worden 
op de volgende website Tariefinformatiesysteem via internet - SIAVI. Op deze website worden eveneens 
de eventuele normen (NOM’s – Normas Oficiales Mexicanos) vermeld, waaraan geïmporteerde producten 
moeten voldoen. Een andere officiële website m.b.t. de Mexicaanse normen is de Mexicaanse 
normencatalogus. 
 
Een andere verplichting voor de personen en/of bedrijven die goederen in Mexico willen invoeren, is 
zich te laten registreren in het register van importeurs. De registratie kan zowel door een particulier als 
door een bedrijf worden aangevraagd; de procedure wordt uitgevoerd door middel van een 
elektronische aanvraag op de website van de Mexicaanse fiscus, SAT: 
https://www.sat.gob.mx/tramites/46063/inscribete-en-el-padron-de-importadores 
 
Bovendien wordt de automotive sector als één van de ‘strategische’ sectoren beschouwd bij de invoer 
in Mexico. Dat wil zeggen dat Mexicaanse bedrijven die automotive producten willen importeren, zich, 
naast het gewone register van Mexicaanse importeurs, ook moeten registreren in het Register van 
Importeurs van Specifieke Sectoren ‘Padrón de Importadores de Sectores Específicos’. 
 
Vanwege de eisen van de Mexicaanse douane is het raadzaam om een ervaren douane-expediteur te 
hebben die alle benodigde documenten voor elk product specificeert voordat er een invoerprocedure 
wordt opgestart. 
 
Dankzij het EU-Mexico vrijhandelsverdrag, kunnen de meeste EU automotive onderdelen en 
wisselstukken tariefvrij in Mexico ingevoerd worden. (zie tabel 9) Het btw-percentage in Mexico 
bedraagt 16%. 
 
  

http://www.economia-noms.gob.mx/normas/noms/2000/119scfi.pdf
http://www.economia-noms.gob.mx/normas/noms/2004/050scfi.pdf
http://www.economia-noms.gob.mx/normas/noms/2010/024scfi2013.pdf
http://www.economia-snci.gob.mx/
http://www.economia-noms.gob.mx/noms/inicio.do
http://www.economia-noms.gob.mx/noms/inicio.do
https://www.sat.gob.mx/tramites/46063/inscribete-en-el-padron-de-importadores
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Tabel 9 : voorbeelden van automotive onderdelen uit EU die tariefvrij in Mexico ingevoerd kunnen 
worden 
 

Bron: SIAVI 
 
Verder zijn de volgende documenten vereist voor invoer in Mexico: 

• Commerciele factuur 
• Transportdocumenten: Bill of Lading of Air Waybill 
• Invoercertificaten, indien van toepassing (wordt bepaald op basis van productsoort en 

tariefcode) 
• Certificaat van oorsprong  
• Serienummer, onderdeel, merk en model;  

 
Bovendien moet de Mexicaanse importeur beschikken over: 

• Een Mexicaans federaal belastingsnummer (RFC - Registro Federal de contribuyentes)  
• Inschrijving in het algemeen en specifiek register van importeurs 
• Volmacht die elektronisch aan SAT wordt voorgelegd om de douane-expediteurs te machtigen 

om handelingen uit te voeren 
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De informatie die u in deze publicatie vindt, is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat 
stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg 
verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze 
publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij 
kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. 
Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke 
foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin 
verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze 
publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen 
houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige 
verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


