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Mexico is de laatste tijd regelmatig negatief 
in het nieuws vanwege de drugsoorlog. Die 
vindt echter met name plaats in het noorden 
en dan ook nog eens op geïsoleerde plek-
ken. Economisch gezien kan juist veel posi-
tiefs genoemd worden: Mexico ondergaat 
stabiele groei en biedt vele mogelijkheden: 
met een inwonersaantal van meer dan 112 
miljoen mensen is Mexico namelijk het groot-
ste Spaanstalige land ter wereld en daarmee 
heeft het een enorme consumentenmarkt 
die interessante zakelijke kansen biedt.

Stabiele groei
In tegenstelling tot andere economieën heeft 
Mexico in 2011 een economische groei van 
4% behaald en het land wordt dan ook gezien 
als een van de weinig stabiele economieën 
die het wereldtoneel momenteel kent. Door 
sommigen wordt Mexico dan ook met recht, 
samen met de vier BRIC-landen (Brazilië, 
Rusland, India en China) genoemd als een op-
komende grootmacht. Daarnaast biedt de lig-
ging van Mexico een strategische link tussen 
het noorden en het zuiden van de America’s. 
Ook heeft Mexico ruim twintig handelsver-
dragen waarvan NAFTA de bekendste is. De 
EU heeft tevens een Free Trade Agreement 
getekend met Mexico, waardoor de handel 
een belangrijke impuls heeft gekregen. 

nederlandse 
investeerders
Diverse Nederlandse ondernemers hebben 
de afgelopen jaren de Mexicaanse markt be-
treden en succes geboekt door het correct 
inspelen op de wensen van de Mexicaanse 
consument en het bedrijfsleven. De grote 
Nederlandse multinationals als Philips, Shell 
en Unilever zijn reeds vele jaren succesvol 

in dit land, waardoor Nederland tot de top-5 
investeerders is gaan behoren. Maar ook het 
MKB vindt haar weg in Mexico. Bijvoorbeeld 
Thermaflex, een producent van thermi-
sche isolatie en flexibele voorgeïsoleerde 
leidingsystemen voor grote bouwprojecten. 
Leaseplan heeft de afgelopen drie jaar 
een bedrijf opgezet met 50 werknemers en 
voorziet nog vele groeimogelijkheden in de 
autoleasebranche. En in de agrosector doet 
één van Nederlands grootste kassenexpor-
teurs, Verbakel-Bomkas, al jaren succesvol 
zaken in Mexico met recent nog een 10Ha 
kassenbouwproject in Monterrey. 
Het land biedt dus vele marktkansen voor 
Nederlandse bedrijven, onder meer in sec-
toren als retail, milieutechnologie, energie, 
services en voedselproductie. 
Op het gebied van innovatie valt er nog veel 
te verbeteren in het land en door de stij-
gende transportprijzen is er tevens veel winst 
te behalen op het gebied van logistiek.

neem de tijd
Dit maakt Mexico een zeer interessant land 
om zaken in te doen maar het is belangrijk 
de cultuurverschillen tussen Mexico en Ne-
derland in acht te nemen. De zogenaamde 
Mexicaanse ́ way of life´ is terug te vinden 
in alle facetten van het dagelijkse leven en 
drukt ook zeker zijn stempel op het zakelijke 
leven. Zo is de bureaucratie nog steeds een 
grote bottleneck op het gebied van grens, 
belasting- en contractformaliteiten. Daar-
naast hechten Mexicanen over het algemeen 
minder aan punctualiteit dan Nederlanders. 
In Mexico Stad is het verkeer onvoorspelbaar 
waardoor het op tijd komen bij afspraken 
vaak lastig is. Belangrijk dus om altijd het 
mobiele nummer van uw afspraak bij u te 
hebben. Deze vertraging lijkt soms ook door 
te sijpelen bij contractonderhandelingen. 

Zo denken Nederlandse MKB bedrijven 
vaak dat ze in dezelfde tijd resultaat kunnen 
boeken in Mexico als in de Benelux. Echter 
een Mexicaanse order binnenhalen duurt 
vaak twee tot drie keer langer. De enige 
remedie hiertegen is geduldig, vasthoudend 
en realistisch zijn. Daarnaast wordt een 
belangrijke order niet van achter het bureau 
binnengehaald. U dient regelmatig het land 
en uw zakenpartners of klanten te bezoeken, 
aangezien een goede persoonlijke band 
voor hen een garantie vormt dat uw bedrijf te 
vertrouwen is.
Ondanks het feit dat zakendoen in Mexico niet 
altijd zonder slag of stoot gaat, is het een aan-
trekkelijk land met tal van mogelijkheden. Met 
een verwachte economische groei van bijna 
4% voor zowel 2012 als 2013 is nú het moment 
aangebroken om de sprong te wagen.

Meer weten? www.fenedexpress.nl, zoek op 
 mexico, exportmarktonderzoek

opkomende 
grootmacht

Mexico, is enerzijds beroemd is als de grootste zilverproducent 
van de wereld en anderzijds berucht door een drugsoorlog die 
regelmatig het nieuws haalt. Maar in hoeverre is dit negatieve 
beeld correct? Is Mexico juist niet synoniem met economische 
ontwikkeling en tevens met een grote potentie? In dit artikel 
wordt ingegaan op de kansen voor ondernemers op de 
Mexicaanse markt.

Transfer latin Business Consultancy 
(www.transfer-lbc.com) ondersteunt reeds 
16 jaar Nederlandse exporteurs bij het 
doeltreffend betreden van de Spaanse, 
Franse, Portugese en Latijns-Amerikaanse 
afzetmarkten door middel van lokale 
marktinformatie en exportondersteuning.
Naast het organiseren van handelsmis-
sies in opdracht van overheid en bedrijfs-
leven verlenen wij tevens ondersteunende 
diensten als individueel marktonderzoek, 
partnerselecties, sectorstudies, export-
consultancy en juridisch- en boekhoud-
kundig advies.
Transfer beschikt over een eigen kantoor 
in Mexico D.F.
Meer informatie via  
mexico@transfer-lbc.com Postbus 24023, 2490 AA Den Haag  E info@beurtvaartadres.nl  I www.beurtvaartadres.nl  T 088 55 22 152  F 088 55 22 103

Als het aan ons ligt, krijgt u nog meer controle over uw 
douaneaangifteproces. Het is immers al lastig genoeg om te 
bepalen wanneer welke actie gewenst is. Dankzij de nieuwe 
module ‘Management’ krijgt u meer grip op uw aangifte.
Configureer zelf uw alerts en ontvang automatisch meldingen 
van relevante statuswijzigingen, zodat u accuraat en snel 
kunt reageren. Een extra notitie toevoegen bij uw aangifte
of de aangifte toekennen aan een andere gebruiker? 
Geen probleem. Dankzij een opvallend icoon is dat direct 
duidelijk. En dit alles kunt u persoonlijk instellen. U bepaalt 
waar en hoe u de informatie gepresenteerd wilt krijgen. Optimale 
controle dus. Bezoek voor een demo van de nieuwe module 
‘Management’ www.beurtvaartadres.nl/douanemanagement

De basis, CustomsController®
Met CustomsController® doet u gemakkelijk en snel 
uw douaneaangifte. CustomsController® is een webbased 
applicatie. Een online loket waarbij u zich nooit zorgen 
hoeft te maken over updates. 
Daar zorgen wij namelijk voor. Voor meer informatie 
over de mogelijkheden van CustomsController® 
kijkt u op www.beurtvaartadres.nl/douane.

Nog meer grip op 
uw douaneaangifte?

De nieuwe module 
‘Management’ 
van CustomsController® 
biedt u optimale controle
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