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EC definitieve vrijwaringsmaatregelen ten aanzien 

van bepaalde staalproducten 

 

Wat houden deze maatregelen in? 
Met deze verordening opent de EC een tariefcontingent op de import in de Europese Unie van 26 

categorieën staalproducten. Zodra een quotum bereikt is, wordt een aanvullend recht van 25% 

toegepast op de prijs van dit product. 

Deze link naar een website van de EC leidt naar de integrale wettekst van deze verordening. 

Het omvat 48 pagina’s, als volgt onderverdeeld: 

➢ Pagina 1 L 31/27 Inleidende tekst en uitleg 

➢ Pagina 29 L 31/55 Verordening 

➢ Pagina 31  L 31/58 Bijlage 1: de 28 producten 

➢ Pagina 33 L 31/60 Bijlage 2: groei van de invoer van de 26 betrokken producten 

➢ Pagina 36 L 31/62 Bijlage 3.1: lijst van de ontwikkelingslanden, lid van de WTO 

➢ Pagina 36 L 31/62 Bijlage 3.2: ontwikkelingslanden t.a.v. wie deze regels gelden 

➢ Pagina 37 L 31/63 Bijlage 4.1: omvang van de tariefcontingenten 

➢ Pagina 47 L 31/73 Bijlage 4.2: omvang van de globale tariefcontingenten per kwartaal 

Welke producten? 
De verordening van de Europese Commissie vermeldt 28 productcategorieën (zie bijlage 1).  

26 daarvan worden door deze maatregen getroffen. Voor de categorieën 11 en 23 worden geen 

tariefcontingenten opgelegd. 

Alle douanecodes (GN-codes) van de betrokken producten worden opgenomen in de bijlagen 1 en 4.1 

van de verordening. 

Uit welke landen? 
De definitieve vrijwaringsmaatregelen slaan op de invoer van betrokken producten uit alle landen 

buiten de EU. Enkele landen zijn echter uitgesloten: Noorwegen, IJsland, Liechtenstein; alsook 

Botswana, Eswatini (voormalig bekend als Swaziland), Fiji, Ghana, Ivoorkust, Kameroen, Lesotho, 

Mozambique, Namibië en Zuid-Afrika. Voor alle voornoemde landen zijn deze vrijwaringsmaatregelen 

dus niet van toepassing.  

Bovendien zijn ook de "ontwikkelingslanden" die lid zijn van de WTO (zie lijst in bijlage 3.1) vrijgesteld 

van de vrijwaringsmaatregelen, tenzij voor wat betreft de invoer uit deze landen van welbepaalde 

productcategorieën. Wanneer in bijlage 3.2 de naam van die ontwikkelingslanden met een "X" wordt 

gevolgd in de kolom onder één van de 26 productcategorieën, dan zijn de vrijwaringsmaatregelen 

voor deze productcategorieën wel van toepassing.  

Landenspecifieke en globale contingenten 
Voor 25 productcategorieën worden specifieke contingenten voor welbepaalde landen geopend. Voor 

elk van deze 25 productcategorieën wordt het contingent telkens verdeeld in verschillende 

landenspecifieke hoeveelheden en één globale resthoeveelheid. De globale hoeveelheid geldt dus 

telkens voor elk land dat niet specifiek vernoemd wordt. Enkel voor productcategorie 1 

(warmgewalste platen en strips) geldt geen landenspecifieke maar enkel een globaal contingent. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0159&from=NL
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Contingenten per jaar en per kwartaal 
Bijlage 4.1 vermeldt de omvang van de landenspecifieke contingenten per productcategorie. Deze 

worden verdeeld over de volgende 3 periodes: 

a) 02.02.2019 -> 30.06.2019 

b) 01.07.2019 -> 30.06.2020 

c) 01.07.2020 -> 30.06.2021 

De globale contingenten (inclusief productcategorie 1) worden daarentegen op kwartaalbasis 

verdeeld, behalve het allereerste ‘kwartaal’ dat slechts 2 maanden beslaat: 2.2.2019 -> 31.03.2019. 

Alle globale kwartaalcontingenten worden vermeld in bijlage 4.2. 

De ongebruikte hoeveelheden ervan mogen telkens naar het globaal contingent van het volgend 

kwartaal worden overgedragen, behalve op het einde van de kwartalen april-juni 2019, april-juni 2020 

en april-juni 2021. De dan ongebruikte kwantiteiten mogen niet worden overgedragen naar het 

contingent van het volgend kwartaal, maar ze mogen wel worden aangewend om landenspecifieke 

contingenten te vullen indien dezen in betrokken laatste kwartaal volledig werden opgebruikt. 

Evolutie gebruik contingent 
De contingenten worden opgebruikt in de chronologisch volgorde van de invoeraangiften van de 

betrokken goederen, dus bij diens aankomst in de EU. De datum van deze aangifte zal bepalend zijn 

of elke invoer binnen of buiten het contingent valt. 

Saldo contingent: website 
Elke productcategorie wordt per land van herkomst gekenmerkt door een uniek volgnummer. 

Betrokken volgnummer vindt men telkens terug in de laatste kolom van bijlage 4.1. 

Het verloop van de tariefcontingenten kan men volgen door de volgende link te volgen.  

Men komt dan terecht op de volgende tabel, waarin de zes cijfers van betrokken volgnummer zonder 

spatie noch teken moeten ingevuld worden. Het aanklikken van de “zoekknop” laat toe om het saldo 

van het contigent m.b.t. het opgegeven zoeknummer te kennen.  
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=nl

