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Economisch 

Voor de Belgische handel was Servië in 2018 de 64e klant en 
77e leverancier.
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Meer informatie: 
• Uitgebreide landenstudies i.v.m. Servië zijn gepubliceerd op 

de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel. 
• Economische informatie over de Servische economie 

op de website van de European Bank of 
Reconstruction and Development.

• Economische statistieken over Servië in het 
CIA World Factbook.

• Andere statistieken en cijfers (algemeen, economisch, 
sociaal, omgeving en infrastructuur) met betrekking tot 
Servië op de website van de Verenigde Naties en van 
Flanders Investment & Trade. 

Douaneregels

Met Servië heeft de EU een vrijhandelsovereenkomst gesloten. 
• Goederen van oorsprong uit Servië genieten doorgaans een 

vermindering van invoerrechten bij invoer in de EU of vaak van 
een nulrecht. 

• Deze bepaling is wederzijds en Servië verleent dus aan 
producten van EU-oorsprong een gelijkaardig tariefvoordeel. De 
voor te leggen documenten hiervoor zijn ofwel een EUR 1 ofwel 
een oorsprongsverklaring op de factuur (tot € 6000 voor elke 
exporteur, voor een hogere waarde enkel door een toegelaten 
exporteur).

€ 146 142 909
Vlaamse totaalinvoer 
van goederen uit Servië

€ 815 458 835
Vlaamse totaaluitvoer 
van goederen naar Servië

SERVIË

https://www.unizo.be/internationaal
https://www.abh-ace.be/sites/default/files/Bilateral_notes/June_18/note-stat-serbia_juin_2018_-_ld.pdf
https://www.ebrd.com/serbia.html
https://www.ebrd.com/serbia.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ri.html
http://data.un.org/en/iso/rs.html
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/servië/cijfers
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Servië heeft ook de overeenkomst inzake 
gemeenschappelijk douanevervoer gesloten 
met de EU waardoor het gebruik van vervoers-
documenten T1 en T2 mogelijk is. De import- en 
exportaangiften in Servië hebben dezelfde lay-out 
dan deze in de EU (enig document).

De importtarieven in Servië kunnen worden 
geraadpleegd via de Market Access Database. 
Je vindt hier ook informatie over certificering, 
registratie, verpakkingsvoorschriften, etikettering en 
geneesmiddelenregistratie, tijdelijke invoer, normen 
en standaarden, eventuele pre-shipment-inspecties. 

Voor normen en accreditatie is in Servië het 
Institute for Standardization of Serbia bevoegd. 
Dit instituut is lid van de International Organization 
for Standardization, het European Committee for 
Standardization en het European Committee for 
Electrotechnical Standardization. 

Het Servisch importtarief met nog uitgebreidere 
informatie staat eveneens online en is vrij te 
consulteren via deze link.

Algemene informatie over de douaneforma-
liteiten bij invoer in Servië is te consulteren via 
deze link.

Servië is lid van de Wereld Douane Organisatie 
en heeft de ATA-Overeenkomst en de 
TIR-Overeenkomst gesloten.

Inzake oorsprong is een cumulatiezone gecre-
eerd met Bosnië en Herzegovina, Macedonië, 
Montenegro, Kosovo, Albanië, Moldavië, Turkije en 
de E.U. waardoor gemakkelijker de oorsprong van 
een product kan worden bekomen door gebruik-
making van elkaars materialen.

Mogelijke douaneregelingen naast invoer en uitvoer 
in Servië zijn actieve en passieve veredeling, 
tijdelijke invoer, douane-entrepot en doorvoer.

Partners

Om zaken te doen met Servië werkt men best 
met een plaatselijke partner. Flanders Investment 
& Trade heeft geen eigen vertegenwoordiging 
in Servië. Voor het vinden van een mogelijke 
partner in Servië neemt u best contact op met de 
plaatselijke vertegenwoordiging van hub.brussels 
in Belgrado (belgrade@hub.brussels). De Servische 
wetgeving omtrent commerciële agenten volgt 
de Europese richtlijnen.

Taal

De officiële taal is het Servisch. Er zijn ook 
delen in het land waar Albanees, Hongaars, 
Roemeens en Bulgaars gesproken wordt. 
Een groot deel van de bevolking spreekt in 
variërende mate Engels. Ook Duits wordt 
door velen gesproken.

Zakelijk protocol

• Onderbouw je zakelijk aanbod zo goed mogelijk 
en doe je huiswerk. Serviërs zijn zeer goede 
onderhandelaars.

• Hou er rekening mee dat Serviërs gepassioneerde 
mensen zijn en dat stemverheffingen tijdens het 
onderhandelen vaak gebeuren. Laat je hierdoor 
niet afschrikken.

• Politiek duikt soms onverwacht op in een 
onderhandeling. Hou je echter mijlenver weg 
van dit thema. Zelfs wanneer men uitdrukkelijk 
jouw mening vraagt is het beter om de situatie 
te ontmijnen door te zeggen dat je niets 
snapt van de Belgische politiek, laat staan 
de Servische.

SERVIË

https://www.unizo.be/internationaal
https://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publ
https://www.iso.org/member/2209.html
https://www.iso.org/member/2209.html
https://www.cen.eu/Pages/default.aspx
https://www.cen.eu/Pages/default.aspx
https://www.cenelec.eu/
https://www.cenelec.eu/
http://www.upravacarina.rs/en/Zakoni%20engleski/Regulation%20CT2016.pdf
https://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi
mailto:belgrade@hub.brussels
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/serbia/screening-reports/screening_report_ch_3_serbia.pdf
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Communicatie

• Het loont de moeite om in de persoonlijke 
relatie met jouw zakenpartner te investeren. 
Serviërs zijn zeer gastvrije mensen en sla 
uitnodigingen niet af. 

• Alleen corresponderen via e-mail werkt niet in 
Servië. Neem wat vaker de telefoon en probeer 
zoveel mogelijk persoonlijke ontmoetingen 
te hebben.

• Draag verzorgde en formele kledij tijdens 
bedrijfsbezoeken.

• Serviërs zijn open en direct. Na een formele 
introductie komt men onmiddellijk ter zake en 
wordt de communicatie al snel informeel.

• Hou rekening met hiërarchie en bureaucratie 
in bedrijven. 

Eten en drinken

• De Serviërs zullen je zeker uitnodigen op 
lunches en diners. Ga daar zeker altijd op in.

• De keuken, waarop zij fier zijn, is een mengeling 
van Grieks, Turks en Hongaars. Wat je heel vaak 
zal tegenkomen zijn de ćevapčići (worstjes 
van gehakt) en pečenje (geroosterd lams- of 
varkensvlees). De nationale drank is rakija wat 
een soort cognac is van gegiste vruchten. 
Tenslotte zijn Serviërs ook trots op hun lokale 
zoete Bermet-wijn. Het drinken van alcohol 
hoort bij het zakelijk proces (zeker na het 
ondertekenen van een contract).

Relatiegeschenken

Bedrijfsgeschenkjes worden gewaardeerd. Breng 
als Belg dus zeker een goede doos pralines mee of 
een paar flessen Belgisch bier in geschenkverpak-
king. Ook een goede fles wijn wordt gesmaakt. Best 
geen bloemen kopen, want dit wordt geassocieerd 
met begrafenissen.

SERVIË

Serviërs zijn zeer gastvrije mensen, 

sla uitnodigingen niet af. 

Partners in internationaal ondernemenPARTNERS IN ONDERNEMEN

Contactpersoon:

Koen De Ridder
Adviseur internationaal ondernemen

koen.deridder@unizo.be

internationaal@unizo.be

Willebroekkaai 37, 1000 Brussel

unizo.be 

Met de steun van

https://www.unizo.be/internationaal
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