
 
Handboek Douane. Mededeling nr. 7. Aanvullende douanerechten met betrekking tot bepaalde 
producten van niet-preferentiële oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika  
Achtergrond  
 
De Verenigde Staten van Amerika („Verenigde Staten”) hebben vrijwaringsmaatregelen vastgesteld 
in de vorm van tariefverhogingen op de invoer van bepaalde staal- en aluminiumproducten. Deze zijn 
op 23 maart 2018 met een onbeperkte geldigheidsduur in werking getreden. De datum waarop de 
tariefverhogingen ten aanzien van de Europese Unie in werking treden, is uitgesteld tot 1 mei 2018.  
 
De WTO-overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen voorziet in het recht van elke lidstaat die 
negatieve gevolgen ondervindt van een vrijwaringsmaatregel om de toepassing op te schorten van in 
wezen gelijkwaardige handelsconcessies of andere verplichtingen aan de WTO-lidstaat die de 
vrijwaringsmaatregel toepast, op voorwaarde dat in een onderling overleg geen bevredigende 
oplossing is bereikt en de WTO-Raad voor de handel in goederen zich er niet tegen uitspreekt.  
 
In het overleg tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie zoals bepaald in de WTO- 
overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen is geen bevredigende oplossing bereikt. De Europese 
Unie heeft daarom aanvullende douanerechten vastgesteld m.b.t. bepaalde producten van niet-
preferentiële oorsprong uit de Verenigde Staten.  
 
Wettelijke bepalingen  
 
Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/724 (PbEU L 122 van 17 mei 2018), zoals gewijzigd bij 
Uitvoeringsverordening (EU) 2018/886 (PbEU L 158 van 21 juni 2018) zijn aanvullende 
douanerechten vastgesteld met betrekking tot bepaalde producten van niet-preferentiële oorsprong 
uit de Verenigde Staten. De aanvullende douanerechten zijn van toepassing met ingang van 22 juni 
2018.  
 
Hoogte van de aanvullende douanerechten  
 
a) In de eerste fase worden vanaf 22 juni 2018 aanvullende ad-valoremrechten van 10% 
respectievelijk 25 % toegepast op de invoer van de in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 
2018/886 vermelde producten.  
 
Het betreft onder andere de volgende soorten goederen: mais, bonen, rijst, graanpreparaten, 
groentebereidingen, pindakaas, vruchtensappen, whiskey, sigaretten, tabak, kleding, schoeisel, ijzer- 
en staalproducten, aluminiumproducten, motorrijwielen, plezier- en sportvaartuigen en 
speelkaarten.  
 
b) In de tweede fase kunnen aanvullende ad-valoremrechten van 10 %, 25 %, 35 % of 50 % op de 
invoer van de in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/886 vermelde producten worden 
toegepast:  
— vanaf 1 juni 2021; of  

— indien dat eerder is, met ingang van de vijfde dag na de datum van de aanneming door of de 
kennisgeving aan het Orgaan voor Geschillenbeslechting van de WTO van een uitspraak houdende 
vaststelling dat de vrijwaringsmaatregelen van de Verenigde Staten niet  
 



 
verenigbaar zijn met de bepalingen van de WTO- overeenkomst. In dat geval maakt de Commissie 
van de Europese Unie de datum bekend van de aanneming of de kennisgeving van deze uitspraak.  
 
Het betreft onder andere de volgende goederensoorten: veenbessen, etherische oliën, reukstoffen, 
lippenstift, haarlak, papieren producten (zakdoeken, toiletdoeken, tafellakens en servetten), garens, 
weefsels, kleding, dekens, schoeisel, tuinparasols, vaatwerk, huishoudelijke artikelen, beeldjes, glas 
en glaswerk, ijzer- en staalproducten, aluminiumproducten, afwasmachines, wasmachines, 
batterijen, elektrische machines, automobielen, motorrijwielen, schepen, opblaasbare boten, 
meubelen, dekbedden en kussens en verlichtingstoestellen.  
 
De aanvullende douanerechten kunnen worden opgelegd zolang als en voor zover dat de Verenigde 
Staten hun vrijwaringsmaatregelen toepassen op een manier die producten uit de Europese Unie 
treft. De Commissie maakt van de Europese Unie de datum bekend waarop de Verenigde Staten de 
toepassing van hun vrijwaringsmaatregelen hebben gestaakt.  
 
Geen aanvullende douanerechten  
 

1) Het aanvullend douanerecht is niet van toepassing op in de bijlagen bij 
Uitvoeringsverordening (EU) 2018/886 vermelde producten waarvoor vóór de datum 
van inwerkingtreding van deze verordening een invoervergunning met vrijstelling of 
verlaging van douanerechten is afgegeven (datum van inwerkingtreding van 
verordening: 17 mei 2018). In de invoeraangifte moet in vak 37(2) de 
verbijzonderingscode 610 worden gebruikt. De importeurs moeten de niet 
verschuldigdheid van het aanvullend douanerecht aantonen met de invoervergunning.  
 
Een AGRIM-certificaat afgegeven vóór de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening en dat voorziet in een vrijstelling of verlaging of vrijstelling van rechten 
wordt aangemerkt als een invoervergunning met vrijstelling of verlaging van de 
aanvullende douanerechten van deze verordening. 

 
(artikel 4, lid 1, Uitvoeringsverordening (EU) 2018/724)  

 
2)  Het aanvullend douanerecht is ook niet van toepassing op in de bijlagen bij 

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/886 vermelde producten waarvoor de importeurs 
aantonen dat zij vóór de datum van toepassing van een aanvullend douanerecht, de 
producten uit de Verenigde Staten naar de Europese Unie hebben uitgevoerd en gebruik 
maken van tijdelijke opslag, douane-entrepot, actieve veredeling, tijdelijke invoer, 
douane-vervoer en vrije zone (datum van toepassing van aanvullend douanerecht: 22 
juni 2018). In de invoeraangifte moet in vak 37(2) de verbijzonderingscode 610 worden 
gebruikt. De importeurs moeten de niet verschuldigdheid van het aanvullend 
douanerecht aantonen met het uitvoerdocument, vervoersdocument, ander 
handelsdocument en/of officiële bescheid.  

 
(artikel 4, lid 2, Uitvoeringsverordening (EU) 2018/724 en artikel 1 Uitvoeringsverordening (EU) 

2018/886) 

Wel aanvullende douanerechten 

Het is mogelijk dat sprake is van samenloop met andere tariefmaatregelen.  

De aanvullende rechten zijn bijvoorbeeld wel van toepassing indien: 



- een luchtwaardigheidscertificaat wordt overgelegd voor de schorsing van invoerrechten  

afgegeven door de bevoegde luchtvaartinstanties van de Unie of luchtvaartautoriteiten van 

derde landen (Verordening (EG) 1147/2002, Verordening (EU) 2018/581); 

- een certificaat wordt overgelegd voor de schorsing van douanerechten op bepaalde wapens 

en militaire uitrusting die door of namens de met de militaire defensie belaste autoriteiten 

van de lidstaten van de Europese Unie vanuit derde landen worden ingevoerd (Verordening 

(EG) nr. 150/2003); 

- sprake is van een contingent of schorsing van douanerechten met bijzondere bestemmingen 

(Verordening (EU) 952/2013); 

- sprake is van een verbintenis in het kader van antidumpingrechten en compenserende 

rechten (Verordening (EU) 2016/1036 en 2016/1037); 

- een echtheidscertificaat wordt overgelegd (Verordening (EEG) 2658/87); 

- een VI-1 of VI-2 voor wijn wordt overgelegd (Verordening (EU) 2018/273); 

- bij een aantal vrijstellingen uit Verordening (EU) 1186/2009. Dit is bijvoorbeeld het geval bij: 

a) zendingen met een verwaarloosbare waarde met een hogere waarde dan € 150; 

b) zendingen van een particulier uit een derde land naar een particulier in de Unie met een 

waarde hoger dan € 45; 

c) goederen die deel uitmaken van reizigersbagage met een waarde hoger dan € 430. 

Voor wat de passieve veredeling zijn vragen gesteld aan de Commissie.  Hierop zijn nog geen 

antwoorden ontvangen. 

Samenloop met voorlopige vrijwaringsmaatregelen voor staalproducten uit derde landen 

Voor bepaalde producten is er een samenloop tussen de voorlopige vrijwaringsmaatregelen op 
staalproducten uit derde landen (als bedoeld bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1013 van 17 juli 
2018 (PbEU L 181 van 18 juli 2018) en de aanvullende rechten op producten van oorsprong uit de 

Verenigde Staten. 
 
In artikel 4 van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1013 van 17 juli 2018 (PbEU L 181 van 18 juli 2018) 

zijn de overgangsmaatregelen voor de voorlopige vrijwaringsmaatregelen voor staalproducten uit 

derde landen vastgesteld.  

Met ingang van 23 augustus 2018 is een nieuwe verbijzonderingscode 613 vastgesteld voor een 

samenloop van de overgangsmaatregelen voor producten die vallen onder zowel de 

vrijwaringsmaatregelen voor staalproducten uit derde landen als  onder de aanvullende 

douanerechten voor producten van oorsprong uit de VS.  Deze code moet worden vermeld in vak 37, 

2e deelvak.  


