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MARKTOMVANG 

Mexico is een enorm land, dat een omvang heeft van 1.974.375 km2 en meer dan 130 miljoen inwoners telt. 
Met 35,2 miljoen woningen, rond de 80.000 scholen, meer dan 24.600 hotels, bijna 5.000 ziekenhuizen en 
daarnaast ook nog eens een ongekend aantal kantoren en restaurants, is er voor de meubelsector een 
enorme afzetmarkt.1 
 
Mexico biedt met zijn verschillende klimaten een grote variatie houtsoorten als grondstof voor meubels. 
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat het land traditioneel een grote (hout)meubelfabrikant is. 
Desalniettemin is de huidige Mexicaanse meubelmarkt grotendeels afhankelijk van geïmporteerd hout. De 
Nationale Bosbouwcommissie Conafor (Comisión Nacional Forestal) meldde in 2019 dat, van de ruim 27 
miljoen kubieke meter rondhout dat jaarlijks wordt gebruikt, slechts 9 miljoen lokaal wordt geproduceerd, 
waardoor ongeveer 67% uit het buitenland komt.2 
 
De nationale meubelproductie concentreert zich in verschillende staten, waarvan de Staat Mexico (Estado 
de México), die rond Mexico City ligt, en de staat Jalisco, met als hoofdstad Guadalajara, de belangrijkste 
zijn. In onderstaande afbeelding een overzicht met cijfers uit 2020. 
 

Afbeelding 1: Concentratie van de meubelproductie in Mexico3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               (geaccumuleerde waarde van 2017 tot 2020 in miljoen peso’s)      Bron: INEGI 

Bij de afsluiting van het jaar 2021 vertegenwoordigde de meubelsector 9,54% van het Nationaal Bruto 

Binnenlands Product.4 

 
1 https://es.statista.com/ 
2 https://es.mongabay.com/2020/10/mexico-madera-importada-domina-el-mercado/ 
3 https://afamjal.com.mx/2021/06/25/retos-y-oportunidades-para-el-sector-del-mueble/ 
4 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Industria-mueblera-de-Mexico-se-alista-para-surtir-a-comercializadores-internacionales-20220202-0068.html 

https://es.statista.com/
https://es.mongabay.com/2020/10/mexico-madera-importada-domina-el-mercado/
https://afamjal.com.mx/2021/06/25/retos-y-oportunidades-para-el-sector-del-mueble/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Industria-mueblera-de-Mexico-se-alista-para-surtir-a-comercializadores-internacionales-20220202-0068.html
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Als meubelexporteur slaat Mexico zeker ook geen slecht figuur op wereldniveau. In 2019 stond zij op de 

zesde positie, na China, Duitsland, Polen, Italië en Vietnam. Met een exportcijfer van 10,3 miljard Mexicaanse 

peso ten opzichte van 10,2 miljard Mexicaanse peso van de Verenigde Staten gedurende datzelfde jaar, 

kon Mexico zich zelfs de grootste meubelexporteur van het hele Amerikaanse continent noemen.5 

De belangrijkste exportproducten betreffen stoelen, fauteuils en banken. Voor deze producten stond 

Mexico maar liefst op de derde plaats als exportland (na China en Polen). De belangrijkste afzetmarkten 

zijn de Verenigde Staten, Canada, China, Brazilië en Duitsland.6 

In augustus 2021 bevestigde Teresa Calderón Durán, President van de Associatie van Meubelfabrikanten 

van Jalisco (Afamjal), dat de meubelsector ondanks de coronapandemie stabiel is gebleven en er meer dan 

30.000 bedrijven actief zijn, die nationaal gezien 150.000 personen tewerk stellen.7 Desalniettemin laat 

onderstaand figuur zien dat de productie in 2020 wel met 52% daalde ten opzichte van 2019. Uit dit figuur 

kan tevens opgemaakt worden dat de verkoop van deze sector altijd erg laag ligt bij de aanvang van het 

jaar en vervolgens zijn hoogtepunten kent in november met het lange weekend, “buen fin” genaamd, en 

vervolgens de kerstmaand december.  

Afbeelding 2: Omzet (in miljoen peso) meubelsector (2015-2021) met het coronapandemie-effect in 20208 

 

               Bron: BANXICO 

Bij de exportcijfers, die eind 2021 bekend werden, is er echter alweer sprake van een zeer positieve tendens 

en blijkt dat Mexico voor een waarde van 836 miljoen Mexicaanse peso naar de VS exporteerde gedurende 

de eerste periode van dat jaar, hetgeen een verhoging van 68% inhield ten opzichte van dezelfde periode 

in 20209 

 
5 https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/8/13/mexico-principal-exportador-de-muebles-en-america-325660.html 
6 https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/8/13/mexico-principal-exportador-de-muebles-en-america-325660.html 
7 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Industria-mueblera-en-Mexico-principal-exportadora-del-continente-Hannover-Fairs-Mexico-20210818-0078.html  
8 https://afamjal.com.mx/2021/06/25/retos-y-oportunidades-para-el-sector-del-mueble/ 
9 http://www.revistaporte.com/wp-content/uploads/2022/02/Porte-Magazine-Febrero-2022.pdf 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/8/13/mexico-principal-exportador-de-muebles-en-america-325660.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/8/13/mexico-principal-exportador-de-muebles-en-america-325660.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Industria-mueblera-en-Mexico-principal-exportadora-del-continente-Hannover-Fairs-Mexico-20210818-0078.html
https://afamjal.com.mx/2021/06/25/retos-y-oportunidades-para-el-sector-del-mueble/
http://www.revistaporte.com/wp-content/uploads/2022/02/Porte-Magazine-Febrero-2022.pdf
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Ondanks het feit dat de meubelsector in eerste instantie ook het algemene negatieve effect van de 

pandemie voelde, bleek al snel dat er ook een positief effect voor deze sector was, doordat het verplichte 

thuiswerk ervoor zorgde dat mensen thuis comfortabele kantoorplekken dienden te creëren. De online 

verkoop steeg enorm en in 2020 bestond 14% uit meubels. De gemiddelde waarde per aankoop bedroeg 

305 Euro.10 Het productieniveau van deze sector werd ook snel hervat.   

Kenmerkend voor de Mexicaanse meubelsector is, dat het overgrote deel van de bedrijven tot de categorie 

“micro” en “klein” behoren. Volgens het Mexicaanse ministerie van Economie hebben microbedrijven 

minder dan 10 personeelsleden11, kleine bedrijven tussen de 11 en 30, de “mediana” tussen 31 en 100 personen 

en in de bedrijven die “grande” genoemd worden, werken er tussen de 101 en 251 personen. Om een beeld 

te scheppen van de hoeveelheid micro- en kleine bedrijven, geven we het voorbeeld van de staat Jalisco 

waar begin 2022 2.825 bedrijven in de meubelsector geregistreerd waren.  Hiervan zou 88% onder 

microbedrijven vallen, 10% onder kleine bedrijven, bijna 2% is “middelgroot” en minder dan 1% valt onder 

de categorie “groot”.12  

Het is voor dit enorme aantal kleinere bedrijven moeilijker om in nieuwe technologieën en gekwalificeerd 

personeel te investeren en ook moeilijker om tegen de grote giganten te concurreren.  

Nationaal gezien heeft de meerderheid van de exporterende meubelbedrijven dan ook minstens tussen 

de 51 en 250 personen tewerkgesteld. Het Nationale Instituut voor Statistiek, Geografie en Informatica 

(INEGI - Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) heeft de meubelsector (inclusief 

matrassen en jaloezieën) ingedeeld onder noemer 337 (zie onderstaande afbeelding). Zij geven aan dat van  

de 185 geregistreerde exportbedrijven 77,3% meer dan 51 mensen personeel hebben. 42 bedrijven (of 22,7%) 

hebben minder dan 50 personen in dienst.  

Afbeelding 3: Aantal en grootte van exportbedrijven van meubels, matrassen en jaloezieën in 202013 

Bron: INEG 

  

 
10 https://www.hfmexico.mx/MEMIndustrial/2021/08/confinamiento-obligado-el-repunte-que-salva-a-la-industria-del-mueble/ 
11 http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende/empresas/microempresario 
12 https://www.informador.mx/economia/El-sector-mueblero-de-Jalisco-resurge-con-la-pandemia--20220125-0019.html 
13 https://www.inegi.org.mx/temas/empresasman/ 

https://www.hfmexico.mx/MEMIndustrial/2021/08/confinamiento-obligado-el-repunte-que-salva-a-la-industria-del-mueble/
http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende/empresas/microempresario
https://www.informador.mx/economia/El-sector-mueblero-de-Jalisco-resurge-con-la-pandemia--20220125-0019.html
https://www.inegi.org.mx/temas/empresasman/
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Hoewel Mexico officiële cijfers heeft, is één van de andere kenmerken van de Mexicaanse markt het grote 

aantal mensen dat in de zogenaamde informele sector werkt. Het betreft allerlei soorten werk en deze 

sector is niet te verwaarlozen, want hij draagt voor maar liefst 21,9% bij aan het Mexicaanse Bruto 

Internationale Product (vóór de pandemie was dit nog 23,1%)14. Dit betekent dat van elke 100 peso’s, rond 

de 22 via de informele sector worden opgebracht. Dat deze informele sector een grote hoeveelheid 

personen tewerkstelt, blijkt bovendien uit het feit dat zij maar liefst rond de 55,6% van de werkende 

bevolking vertegenwoordigt. In de armere staten werken zelfs meer 

dan 7 op de 10 werkende personen in de informele sector. Ook de 

meubelsector kent een groot aantal niet geregistreerde lokaaltjes 

waar meubels worden gemaakt. Daarnaast zal bij menigeen die het 

Mexicaanse straatbeeld kent, de verkoop van handgemaakte 

meubels op een hoekje of langs de kant van de grotere wegen, niet 

onbekend voorkomen. Roberto Hernández Sánchez, President van 

de Meubelafdeling van de Nationale Kamer van de Transformatie 

Nijverheid van de staat Puebla stelde in 2017 dat de informele 

aankopen van o.a. tafels, stoelen en kapstokken in Puebla, de 

inkomsten van de ruim 1700 meubelbedrijven met zo’n 40% 

verlaagde. Hij meldde tevens dat de meerderheid van deze 1700 

bedrijven, microbedrijven zijn.15       Foto uit: El Sol de Puebla16 

Een ander probleem van de Mexicaanse houtmeubelsector is het gebruik van illegaal nationaal hout. De 

zogenaamde “tala ilegal” (illegale kap) vertegenwoordigt volgens de Federale Procureur voor 

Milieubescherming (Profepa – Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) 30% van de houtkap. Dit 

komt met name door de inmenging in deze activiteit van grote criminele drugsorganisaties.17 Behalve de 

gewelddadige gevolgen voor de bevolking van een dusdanige inmenging, heeft de illegale kap 

klimatologische gevolgen die ver strekken. Voor de Mexicaanse meubelsector betekent het specifiek ook 

een enorme verstoring van de houtprijzen. Eén van de grote uitdagingen van deze industrie is dan ook 

het vergroten van de duurzame aanvoer van hout voor productieketens. Hiervoor bestaan in Mexico 

verschillende projecten, o.a. van de organisatie zonder winstoogmerk “Reforestamos” (“we herbossen”)18 

en “Sembramos Vida” (we planten leven”)19. De Nationale Bosbouwcommissie Conafor (Comisión Nacional 

Forestal) probeert zijn steentje bij te dragen door de implementatie van twee certificaten: “de preventieve 

technische audit” en de officiële Mexicaanse norm 143 (NOM 143 – Norma Oficial Mexicana 143). Hiermee 

heeft Conafor de certificering van meer dan 2,5 miljard hectare bos behaald. 

  

 
14 https://www.eleconomista.com.mx/economia/22-de-cada-100-pesos-del-PIB-de-Mexico-los-generan-los-trabajadores-informales-20211216-0029.html 
15 https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/afecta-venta-informal-a-pequenas-mueblerias-de-puebla-864953.html 
16 https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/afecta-venta-informal-a-pequenas-mueblerias-de-puebla-864953.html 
17 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/10/04/como-el-narcotrafico-llego-a-manejar-el-30-de-la-industria-de-la-madera-en-mexico/ 
18 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/10/04/como-el-narcotrafico-llego-a-manejar-el-30-de-la-industria-de-la-madera-en-mexico/ 
19 https://elpais.com/mexico/2021-11-01/deforestacion-opacidad-y-clientelismo-las-grietas-del-programa-sembrando-vida.html 
 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/22-de-cada-100-pesos-del-PIB-de-Mexico-los-generan-los-trabajadores-informales-20211216-0029.html
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/afecta-venta-informal-a-pequenas-mueblerias-de-puebla-864953.html
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/afecta-venta-informal-a-pequenas-mueblerias-de-puebla-864953.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/10/04/como-el-narcotrafico-llego-a-manejar-el-30-de-la-industria-de-la-madera-en-mexico/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/10/04/como-el-narcotrafico-llego-a-manejar-el-30-de-la-industria-de-la-madera-en-mexico/
https://elpais.com/mexico/2021-11-01/deforestacion-opacidad-y-clientelismo-las-grietas-del-programa-sembrando-vida.html


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

 
1.04.2022 De meubelsector in Mexico pagina 7 van 20 

MARKTTOEGANG EN TENDENSEN  

De Mexicaanse import van meubels kende een fluctuerende, maar stijgende trend van 1995 tot 2008. In 

1995 lagen de gemiddelde importcijfers rond de 50 miljoen dollar. In 2008 bereikte de import een piek met 

230 miljoen dollar. In 2009 daalden de importcijfers opnieuw tot bijna 100 miljoen dollar met daarna een 

nog niet geëvenaard nieuw hoogtepunt van 416,3 miljoen dollar in mei 2013. Nadien viel het cijfer weer 

licht terug, maar desalniettemin is er sprake van een fluctuerende gelijkblijvende trend, die alleen nog één 

dieptepunt kende door de coronapandemie. Op 1 december 2021 is er alweer sprake van een gemiddeld 

invoercijfer ter waarde van 389,7 miljoen dollar (zie afbeelding 4 en 5).20  

 

Afbeelding 4: Gemiddelde importcijfers meubels onder noemer 94 
(incl. medisch-chirurgisch en niet elders vermeld dan onder 94, weergave x 1000 dollar vanaf 1 januari 1993 tot 1 december 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Bron: Banco de México 

 

 

Afbeelding 4 geeft een weergave van de importcijfers die geklassificeerd worden onder noemer 94 van de 

goederencodes voor de berekening van de douanetarieven. Deze douanetariefcode wordt nog 

onderverdeeld in verschillende subcodes, zoals o.a. voor stoelen, onderdelen voor stoelen, meubels van 

metaal, matrassen en lampen.  

 

Afbeelding 5 geeft aan dat de codes onder 9401 (stoelen en hun onderdelen) bijna de helft van de 

importwaarde vertegenwoordigen. De verschillende soorten meubels staan op de tweede plaats en 

lampen nemen een goede derde plaats in. 

 
20 https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCuadro&idCuadro=CE49&locale=es 

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCuadro&idCuadro=CE49&locale=es
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Afbeelding 5: Importcijfers op 1 december 2021 van meubels onder noemer 94 en diens subcategorieën21 

 

    Nederlandstalige omschrijving                Spaanstalige omschrijving  Importcijfer x 1000 USD 

 
           Bron: Banco de México 

 

De Mexicaanse importproducten van de meubelsector komen hoofdzakelijk uit de Verenigde Staten en 

China. Samen zijn deze twee landen goed voor 81,23%. Van de Europese landen worden Duitsland, Italië, 

Spanje en Polen vermeld. Zij vertegenwoordigen samen 9,75% (zie afbeeling 6). 

 

Afbeelding 6: Herkomst van de Mexicaanse meubelimport (cijfers van december 2021) 

 
         Bron: Banco de México 

 

Dat de Verenigde Staten de belangrijkste leverancier van de Mexicaanse importmeubels is, heeft dit land 

te danken aan zijn nabije geografische ligging. Het grote verschil tussen China en Vietnam als leverancier, 

is interessant, aangezien Vietnam in 2020 China van haar eerste plaats stootte als meubelleverancier aan 

 
21  https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCuadro&idCuadro=CE49&locale=es 

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCuadro&idCuadro=CE49&locale=es
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de V.S.22. Men zou verwachten dat ook Mexico meer uit dit land zou importeren. De 9,75% die vier Europese 

landen vertegenwoordigen, geeft aan dat Europese meubels en onderdelen hun plaats hebben op de 

Mexicaanse markt. Het nadeel waar de Europese bedrijven mee kampen, is de wisselkoers en de hoge prijs 

voor containertransport. 

 

Dat Europese bedrijven een kans maken op de Mexicaanse markt blijkt ook uit de vrij recente 

aanwezigheid van IKEA. Mexico heeft jarenlang grotendeels een zeer klassiek en vrij duur meubelaanbod 

gekend. De interesse voor RTA-meubels (RTA = ready to assemble), dus meubels die makkelijk in elkaar te 

zetten zijn, lag in vergelijking met Europa erg laag. Zo vertegenwoordigde dit soort meubels in 2020 slechts 

10% van de Mexicaanse markt, terwijl dit in Europa op 70% lag.23  Grote bedrijven, die dit soort meubels 

al eerder in Mexico aanboden, richten zich tevens op de constructiesector, zoals bvb. het Amerikaanse 

Home Depot, dat al sinds 200124 in Mexico aanwezig is, en het Chileense Sodimac, dat sinds 2018 zijn deuren 

in Mexico geopend heeft in samenwerking met de supermarktketen Soriana.25 De interesse voor RTA- 

meubels lijkt in Mexico ook steeds meer te versterken. Interieurwinkels zoals The Home Store bieden RTA- 

kasten op maat aan, evenals luxe warenhuizen, zoals Liverpool. Ze zijn tevens te vinden in 

supermarktketens, zoals Walmart en meubelketens zoals Coppel, die voor kleine bedragen op krediet 

verkoopt. De verwachting is dat Ikea deze tendens alleen nog maar zal vergroten. Daarnaast wordt 

verwacht dat de Mexicaanse klant steeds meer voor minimalistische, compacte en multifunctionele 

ontwerpen zal kiezen. In onderstaande afbeelding wordt een tijdlijn geschetst met de vermelding van 

enkele grote internationale bedrijven.26 

 

Afbeelding 7: Aanwezigheid van grote internationale meubelbedrijven in Mexico 

 

 
                     Bron: Afamjal  

 
22 http://www.revistaporte.com/wp-content/uploads/2022/02/Porte-Magazine-Febrero-2022.pdf 
23 https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/01/11/industria-del-mueble-busca-ganar-espacio-ante-competidores-extranjeros-3720.html 
24https://www.america-retail.com/mexico/home-depot-celebra-20-anos-en-mexico/  
25 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sodimac-abre-primera-tienda-en-Mexico-20180802-0147.html 
26 https://afamjal.com.mx/2021/06/25/retos-y-oportunidades-para-el-sector-del-mueble/ 
 

https://www.ikea.com/mx/en/
https://www.homedepot.com.mx/
https://www.sodimac.com.mx/sodimac-mx/
https://www.thehomestore.com.mx/
https://www.liverpool.com.mx/tienda/Muebles/CAT860739
https://www.walmart.com.mx/productos?Ntt=meubles
https://www.coppel.com/hogar/muebles
http://www.revistaporte.com/wp-content/uploads/2022/02/Porte-Magazine-Febrero-2022.pdf
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/01/11/industria-del-mueble-busca-ganar-espacio-ante-competidores-extranjeros-3720.html
https://www.america-retail.com/mexico/home-depot-celebra-20-anos-en-mexico/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sodimac-abre-primera-tienda-en-Mexico-20180802-0147.html
https://afamjal.com.mx/2021/06/25/retos-y-oportunidades-para-el-sector-del-mueble/
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Zoals al eerder werd vermeld, heeft de coronapandemie de online verkoop sterk beïnvloed. De Mexicaanse 

Associatie voor Online Verkoop (AMVO – Asociación Méxicana de Venta Online) gaf in haar studie over de 

online aankopen in 2021 aan, dat de categorie meubels en huisdecoratie in 2020 met 5% steeg t.o.v. 2019 

en in 2021 met maar liefst 9% t.o.v. 2020. Volgens diezelfde studie werd in 2021 in totaal 42% van de 

meubels online gekocht (zie afbeelding 8). Als grote topper van online verkoop staat het brengen van 

afhaaleten (72%).27 Een interessant gegeven is ook dat, hoewel de aankoop van meubels niet altijd online 

gebeurt, 93% van de kopers op voorhand via internet checkt wáár hij deze aankoop zal doen.28  

 

Afbeelding 8: Voorkeur van online aankopen per product (2021) 

 

 
           Bron: AMVO 

 

 

De luxe warenhuisketens Palacio de Hierro, Liverpool en Sears hebben de laatste jaren flink geïnvesteerd 

in online verkoop, maar hebben tevens een grote afdeling meubels in hun warenhuizen.  

 

Een opsomming van meubelzaken die online kan gevonden worden, staat op de volgende website: 

https://www.depto9.com/mexico/tiendas-muebles-online/ 

 

 
27 https://www.amvo.org.mx/ 
28 https://marketing4ecommerce.mx/muebles-y-home-decor-en-mexico-canal-online/ 
 

https://www.elpalaciodehierro.com/buscar?q=meubles
https://www.liverpool.com.mx/tienda/Muebles/CAT860739
https://www.sears.com.mx/resultados/q=vintage%20home%20muebles/pagina=1
https://www.depto9.com/mexico/tiendas-muebles-online/
https://www.amvo.org.mx/
https://marketing4ecommerce.mx/muebles-y-home-decor-en-mexico-canal-online/
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Volgens het tijdschrift ‘Expansion’ (één van de belangrijkste economische tijdschriften van Mexico) zijn, 

naast de luxe warenhuizen, onderstaande winkels de belangrijkste meubelwinkels in Mexico29:  

 

Alameda (één showroom in Mexico City en online verkoop): https://www.alameda.mx/ 

Boconcept (Denemarken – 9 winkels) : https://www.boconcept.com/es-mx/stores/find-your-local-store 

d’europe (63 winkels): https://www.deurope.com.mx/pages/sucursales 

Dico (meer dan 100 winkels en mikt op 150): https://dico.com.mx/df/sucursales/ 

Gaia (23 winkels): https://www.gaiadesign.com.mx/tiendas 

Grand Home (5 winkels): https://grandhome.com.mx/pages/encuentranos 

Moblum (1 winkel + telefonische- en online-verkoop): https://moblum.com/ 

Pergo (11 winkels): https://www.mueblespergo.com/pages/nuestras-tiendas 

Troncoso (14 winkels): https://www.mueblestroncoso.com.mx/pages/sucursales 

 

Via de volgende links worden overzichten gegeven van enkele Italiaanse en andere buitenlandse 

meubelmerken die in Mexico verkocht worden: 

https://www.solesdi.com/es/brands.php 

https://contemporani.com/pages/marcas 

https://www.benetticasa.com/#3 

https://hajjdesignless.com/ 

 

Enkele mogelijk interessante links van bedrijven voor de verdeling en/of import van meubels zijn: 

http://www.piso18.com/ 

https://interimobel.mx/ 

https://www.galeriaseltriunfo.com/ 

https://exteria.com.mx/ 

https://technochairs.com/ 

https://www.idelika.com/ 

https://cantia.com.mx/ 

https://mueblesplacencia.com/ 

https://www.organitec.space/ 

https://www.somerlanne.com/ 

https://iho.com.mx/home/ 

https://versa4.com/ 

https://www.casaikeda.com/ 

https://www.rtorresmuebles.com.mx/ 

http://www.codimuba.com/ 

https://standard.mstd.mx/ 

http://suivant.com.mx/ 

http://www.dixy.com.mx/ 

https://www.pirwi.com.mx/ 

 
29 https://expansion.mx/empresas/2019/07/19/en-riesgo-por-ikea-la-industria-del-mueble-en-mexico-piensa-lo-contrario 

https://www.alameda.mx/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boconcept.com%2Fes-mx%2Fstores%2Ffind-your-local-store&data=04%7C01%7Cannet.elzinga%40fitagency.com%7C8e47be1558284fa9591708da08567002%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637831464576823444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JQGaMV1sbw0kUja%2FJ7D1aa%2BNcFpEJQNYD5kHqNQ7Rsc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.deurope.com.mx%2Fpages%2Fsucursales&data=04%7C01%7Cannet.elzinga%40fitagency.com%7C8e47be1558284fa9591708da08567002%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637831464576823444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=87o2y2%2BLmD079nU1odBInK4rzifcdbIf9WGc1e1wloE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdico.com.mx%2Fdf%2Fsucursales%2F&data=04%7C01%7Cannet.elzinga%40fitagency.com%7C8e47be1558284fa9591708da08567002%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637831464576823444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9%2Bu8cKl8FckLy9cMa6oW8LCs%2FHt6W6W6NJy4cj5RntE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gaiadesign.com.mx%2Ftiendas&data=04%7C01%7Cannet.elzinga%40fitagency.com%7C8e47be1558284fa9591708da08567002%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637831464576823444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=97SuCskpGTPhkIw%2FVXULZcV9%2Bdrz3Xiy787ln6gKPHU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgrandhome.com.mx%2Fpages%2Fencuentranos&data=04%7C01%7Cannet.elzinga%40fitagency.com%7C8e47be1558284fa9591708da08567002%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637831464576823444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZjLJOtw2XqerWPdij77GKKTgEMq6LN19sZXSgry06iQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmoblum.com%2F&data=04%7C01%7Cannet.elzinga%40fitagency.com%7C8e47be1558284fa9591708da08567002%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637831464576823444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QYihyX5Zzj0G%2FqRDSkPxN%2FxFLFARTOjYbLTjMNAvWM8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mueblespergo.com%2Fpages%2Fnuestras-tiendas&data=04%7C01%7Cannet.elzinga%40fitagency.com%7C8e47be1558284fa9591708da08567002%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637831464576823444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wxdYBDOQtc55fQ5zORr5RlT6lQdbduanOMNxHbbC8ls%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mueblestroncoso.com.mx%2Fpages%2Fsucursales&data=04%7C01%7Cannet.elzinga%40fitagency.com%7C8e47be1558284fa9591708da08567002%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637831464576823444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bhV9u77deuI9Pa86qNJuXmpz3c8awG1nFoLN5QaCI2E%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.solesdi.com%2Fes%2Fbrands.php&data=04%7C01%7Cannet.elzinga%40fitagency.com%7C8e47be1558284fa9591708da08567002%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637831464576823444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=69c0Gh0lN3F%2Bi03CkCBfQU9fjPE7SytdRwIE8hX%2BGFA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontemporani.com%2Fpages%2Fmarcas&data=04%7C01%7Cannet.elzinga%40fitagency.com%7C8e47be1558284fa9591708da08567002%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637831464576823444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eG0tMNkQAmXuHtj7jGDbV1U9pq6CDidHXg0rYAEeYZs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.benetticasa.com%2F%233&data=04%7C01%7Cannet.elzinga%40fitagency.com%7C8e47be1558284fa9591708da08567002%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637831464576823444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=t1432G4gVaBTDYkPa3f2IbbKV7lksCLCXNzfc3Mc6JI%3D&reserved=0
https://hajjdesignless.com/
http://www.piso18.com/
https://interimobel.mx/
https://www.galeriaseltriunfo.com/
https://exteria.com.mx/
https://technochairs.com/
https://www.idelika.com/
https://cantia.com.mx/
https://mueblesplacencia.com/
https://www.organitec.space/
https://www.somerlanne.com/
https://iho.com.mx/home/
https://versa4.com/
https://www.casaikeda.com/
https://www.rtorresmuebles.com.mx/
http://www.codimuba.com/
https://standard.mstd.mx/
http://suivant.com.mx/
http://www.dixy.com.mx/
https://www.pirwi.com.mx/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fexpansion.mx%2Fempresas%2F2019%2F07%2F19%2Fen-riesgo-por-ikea-la-industria-del-mueble-en-mexico-piensa-lo-contrario&data=04%7C01%7Cannet.elzinga%40fitagency.com%7C8e47be1558284fa9591708da08567002%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637831464576823444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sPCu5itfAhrLhypBatBbQ9eCSBGg6tYIlIoe95CZZww%3D&reserved=0
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EVENTS IN MEXICO 

 

Expo Mueble Internacional - https://expomuebleinternacional.com.mx/ 

Deze internationale meubelbeurs is de grootste in Mexico en vindt jaarlijks plaats in de hoofdstad van de 

staat Jalisco: Guadalajara. Het betreft een vierdaagse beurs met rond de 400 exposanten op ruim 50.000 

m². De beurs wordt georganiseerd door Amafjal (de Associatie van Meubelfabrikanten van Jalisco). 

 

 

Tecno Mueble Internacional - http://tecnomueble.com.mx/ 

Amafjal (de Associatie van Meubelfabrikanten van Jalisco).organiseert ook deze technische beurs, specifiek 

voor leveranciers aan meubelfabrikanten. Deze beurs vindt plaats op ruim 12.000 m² met 180 exposanten. 

Ook deze beurs wordt georganiseerd in Guadalajara. 

 

 

MEM Industrial - https://www.hfmexico.mx/MEMIndustrial/ 

Mem Industrial is een andere technische beurs, gericht op meubelfabricage en het 

bewerken en transformeren van hout. Zij valt onder de portefeuille van Deutsche Messe 

en wordt in Mexico in Guadalajara georganiseerd door de dochteronderneming Hannover Fairs México. 

Mem Industrial kon in 2021 rekenen op 130 exposanten op een oppervlakte van 11.000 m². 

 

 

 

Expo Habitat - https://www.habitatexpo.com/ 

Deze beurs is voornamelijk gericht op interieur design en architectuur. Het betreft een driedaagse beurs 

in Mexico City waar rond de 300 leveranciers hun producten tentoonstellen. 

 

 

Decoestylo - https://www.decoestylo.com.mx/ 

De Expo Decoratie en Kado vindt plaats in Mexico City. Het is een kleinere beurs voor zowel meubels als 

decoratieartikels.  

https://expomuebleinternacional.com.mx/
http://tecnomueble.com.mx/
https://www.hfmexico.mx/MEMIndustrial/
https://www.habitatexpo.com/
https://www.decoestylo.com.mx/
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Expo Ambientes - https://www.expoambientes.mx/ 

 

Deze wat kleinere beurs vindt plaats op 5000 m² in het WTC van Mexico City en telt rond de 130 

exposanten. 

  

https://www.expoambientes.mx/
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ASSOCIATIES IN MEXICO & DIRECTORIES 

 
CANACINTRA - La Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
https://canacintra.org.mx/camara/sectores/sector-industrial-mueblero/ (De Nationale Kamer van de 
Transformatie Nijverheid). Deze algemene kamer is onderverdeeld in sectoren. Voor de meubelindustrie 
kennen zij de volgende sectoren:  

 
 
- Fabrikanten van gestoffeerde meubels 
 
- Fabrikanten van meubels voor huishoudens 
 
- Fabrikanten van integrale keukens en bijbehoren 
 
- Fabrikanten van kantoormeubels 
 
 

CIMEJAL - La Cámara de la Industria Mueblera del Estado de Jalisco 
https://cimejal.com.mx/ (De Kamer van de Meubelindustrie van de staat Jalisco). Deze kamer beschikt 
over een ledenlijst die zowel fabrikanten als winkels bevat. Hun ledenlijst kan ingezien worden via de 
volgende website: https://cimejal.com.mx/afiliados-cimejal/.  
 
Onderstaand een klein voorbeeld over hoe de bedrijven zichtbaar worden. Men kan op de logo’s klikken 
voor meer informatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://canacintra.org.mx/camara/sectores/sector-industrial-mueblero/
https://cimejal.com.mx/
https://cimejal.com.mx/afiliados-cimejal/
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AMAFJAL - Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco 
https://afamjal.com.mx (de Associatie van Meubelfabrikanten van Jalisco). Via de link 
https://afamjal.com.mx/asociados/ kan bekeken worden welke bedrijven lid zijn. Ook hier verschijnt, 
door op de logo’s van de bedrijven te klikken (zie onderstaande afbeelding), de website en een korte 
beschrijving van de activiteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMPIMM - Asociación Mexicana de Proveedores de la Industria Maderera y Mueblera 
https://www.ampimm.org/ (de Mexicaanse Associatie van leveranciers voor de hout- en meubelindustrie). 
De ledencataloog van AMPIMM die gepresenteerd wordt op hun website is zeer beperkt (met 26 bedrijven). 
Hij kan geraadpleegd worden via: https://www.ampimm.org/asociados. 
 
 
 
  

https://afamjal.com.mx/
https://afamjal.com.mx/asociados/
https://www.ampimm.org/
https://www.ampimm.org/asociados
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MAGAZINES  

 
Sector Mueblero - https://www.sectormueblero.com.mx/ 
Deze website geeft toegang tot de meest recente publicatie (en drie voorafgaande) van Sector Mueblero. 
Daarnaast vindt u er informatie over exposities. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Revista Porte - http://www.revistaporte.com/  
geeft algemene informatie over de meubelsector en de mogelijkheid om het meest recente exemplaar van 
hun tijdschrift te bekijken. De rechtstreekse link hiervoor is: 
http://www.revistaporte.com/wp-content/uploads/2022/02/Porte-Magazine-Febrero-2022.pdf 

 
 
 
 
 

Revista Porte geeft tevens toegang tot hun meest recente cataloog 
van leveranciers voor de meubelsector: 
http://www.revistaporte.com/wp-content/uploads/2021/07/DIR-
2021-JUNIO-17-para-web.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.sectormueblero.com.mx/
http://www.revistaporte.com/
http://www.revistaporte.com/wp-content/uploads/2022/02/Porte-Magazine-Febrero-2022.pdf
http://www.revistaporte.com/wp-content/uploads/2021/07/DIR-2021-JUNIO-17-para-web.pdf
http://www.revistaporte.com/wp-content/uploads/2021/07/DIR-2021-JUNIO-17-para-web.pdf
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Boletin Industrial  is een uitgave van Afamjal (de 
Associatie van Meubelfabrikanten van Jalisco) 
https://afamjal.com.mx/category/boletin-industrial/   
 

  

https://afamjal.com.mx/category/boletin-industrial/
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WETGEVING 

Vereisten voor de importeur: 

• In Mexico dient elke importeur (met zijn correcte activiteit) ingeschreven te staan bij het Federale 

Register van Belastingbetalers (RFC – Registro Federal de Contribuyentes). Dit valt onder de 

verantwoordelijkheid van de Belastingdienst in Mexico afgekort met “SAT” (Servicio de 

Administración Tributaria).  

• Verder moet de importeur een geavanceerde elektronische handtekening bezitten (FIEL – Firma 

Electrónica Avanzada) en zijn fiscale situatie moet in orde zijn. In sommige gevallen moet bij de 

activiteit het soort product specifiek vermeld te worden.  

• Daarnaast moet een importeur ingeschreven zijn in het zogenaamde “Padrón de Importadores” 

(importeursbestand). 30   

Voor alle producten onder de douanecategorie 94 geldt een preferentieëel douanetarief van 0% indien de 

producten uit de Europese Unie afkomstig zijn.31 Om hiervan gebruik te kunnen maken dient men een 

Certificaat van Oorsprong (Certificado de Origen) voor te leggen.32 

Voor meubels geldt het algemene btw-tarief (I.V.A. – Impuesto sobre el Valor Añadido) van 16%. 

 

Afbeelding 9: Subcategorieën van de Mexicaanse douanetariefcode 94 

          Bron: Access2Markets 

Elke subcategorie van afbeelding 9 kent opnieuw subcategorieën. Terwijl het 0% douanetarief in Mexico 
van toepassing is voor al die subcategorieën bij import uit de Europese Unie, gelden algemeen genomen 

 
30 https://www.comercioyaduanas.com.mx/comoimportar/requisitosparaimportar/lista-de-requisitos-y-documentos-para-importar/ 
31 https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home 
32 https://www.comercioyaduanas.com.mx/comoimportar/requisitosparaimportar/lista-de-requisitos-y-documentos-para-importar/ 

https://www.comercioyaduanas.com.mx/comoimportar/requisitosparaimportar/lista-de-requisitos-y-documentos-para-importar/
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home
https://www.comercioyaduanas.com.mx/comoimportar/requisitosparaimportar/lista-de-requisitos-y-documentos-para-importar/
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volgende invoerrechten voor diezelfde productgroepen bij import uit landen die geen 
handelsovereenkomst hebben met Mexico:  

- 9401: 0% tot 10%   
- 9402: 10% of 15% 
- 9403: 0%, 7%, 10% of 15% 
- 9404: 15% 
- 9405: 0%, 5% of 15% 
- 9406: 10% 

 

_________________ 
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Disclaimer: 
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. 
 




