PERSBERICHT
FME en VNMI: Uitstel Amerikaanse importheffing is nog geen afstel
Zoetermeer, 23 maart 2018 - De Amerikaanse overheid kondigde donderdag 22 maart aan dat de
Amerikaanse importheffing op staal en aluminium tijdelijk wordt opgeschort voor de EU. Vandaag is
bekend geworden dat er ook voor de EU uitstel is tot 1 mei. Maar dan moet Europa wel aantonen
dat de uitvoer van staal en aluminium geen gevaar is voor de nationale veiligheid van de Verenigde
Staten. FME-voorzitter Dezentjé Hamming eerste reactie: “Deze strijd is nog niet gestreden en we
moeten met alle partijen in Europa volop aan de bak om deze importheffing te voorkomen.”
Uitstel is nog geen afstel
FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: “De acute dreiging van de importheffing die de VS
op wil leggen op Europees staal en aluminium is tot 1 mei van de baan. Maar dit uitstel betekent zeker
nog geen afstel. Per saldo is er nog niets definitief geregeld en moeten we zeer waakzaam zijn. Het is
goed dat Europa zijn tanden heeft laten zien. Ook in de komende weken moeten we met al onze
partners in Nederland en de EU tot een definitieve uitzonderingspositie komen. Want dat is goed voor
Nederland, Europa en de VS.”
Continue politieke aandacht vereist
De VNMI reageert voorzichtig positief. “Dit is een eerste stap in de goede richting van de Verenigde
Staten. Ons doel is het definitief schrappen van de Amerikaanse importheffing op staal en aluminium.
Zo ver zijn we nog niet. We moeten dus een vinger aan de pols houden en de Nederlandse én de EUpolitiek scherp houden op dit onderwerp. De belangen van onze industrie zijn immers groot” , aldus
Hans van den Berg, voorzitter VNMI.
Grote belangen Nederland
Nederlandse staal- en aluminiumbedrijven exporteren voor meer dan een half miljard euro per jaar
aan de VS. Als de importheffing van 25% op staal en 10% op aluminium zou worden doorgevoerd, zou
er een handelsoorlog kunnen komen en dat zou slecht zijn voor de gehele Nederlandse economie.
Sinds de bekendmaking van Amerikaanse plannen op 8 maart heeft ook de Nederlandse overheid zich
ingezet voor onze staal- en aluminiumindustrie. Dezentjé Hamming: “Ik ben tevreden over de
constructieve inzet van staatssecretaris Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
VS-ambassadeur Hoekstra en de Nederlandse parlementariërs voor het werk tot nu toe. En de
komende weken moeten we met dezelfde kracht en energie verder samenwerken om de
uitzonderingspositie van de importheffing veilig te stellen.”
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Over FME
FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Onze 2.200 leden zijn
technostarters, handelsbedrijven, middelgrote en kleine industrie (mki) en grote
industrie/multinationals die actief zijn in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof.
Er werken bij onze leden 220.000 medewerkers. De gezamenlijke omzet van de FME-leden bedraagt
82 miljard en zij exporteren voor 47 miljard. Daarmee realiseren de FME-leden een zesde van wat
Nederland in totaal met export verdient. Bij FME zijn ook 60 brancheverenigingen aangesloten.
www.fme.nl
Over VNMI
VNMI is de brancheorganisatie van Nederlandse producenten van ruwe metalen en metaallegeringen
en halffabricaten daarvan. VNMI vertegenwoordigt ruim 80% van de in Nederland gevestigde
metallurgische industrie. De bedrijven in de metallurgische industrie vertegenwoordigen in Nederland
circa 50.000 voltijdsbanen (direct/indirect) en een exportwaarde van 6 miljard euro op jaarbasis.
www.vnmi.nl

