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UITVOERINGSVERORDENING (EU)
COMMISSIE

2020/1577

VAN

DE

van 21 september 2020
tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van
de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en
het gemeenschappelijk douanetarief
Artikel 1
Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 wordt vervangen door de
tekst die is opgenomen in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2021.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks
toepasselijk in elke lidstaat.
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BIJLAGE I

GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR
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INHOUD

EERSTE DEEL — INLEIDENDE BEPALINGEN
Titel I — Algemene regels
A. Algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur
B. Algemene bepalingen met betrekking tot het douanerecht
C. Algemene bepalingen die zowel op de nomenclatuur als op het douanerecht
betrekking hebben

Titel II — Bijzondere bepalingen

A. Producten bestemd voor bepaalde soorten schepen en voor boor- en werk
eilanden
B. Burgerluchtvaartuigen en producten bestemd voor burgerluchtvaartuigen
C. Farmaceutische producten
D. Forfaitaire heffing
E.

Bergingsmiddelen en verpakkingsmiddelen

F.

Gunstige tariefbehandeling in verband met de aard van de goederen

Lijst van de tekens, afkortingen en symbolen
Lijst van bijzondere maatstaven
TWEEDE DEEL — TABEL VAN DE RECHTEN
Hoofdstuk
Afdeling I
Levende dieren en producten van het dierenrijk
1

Levende dieren

2

Vlees en eetbare slachtafvallen

3

Vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren

4

Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhoning; eetbare producten van
dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen

5

Andere producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders on
der begrepen
Afdeling II
Producten van het plantenrijk

6

Levende planten en producten van de bloementeelt

7

Groenten, planten, wortels en knollen, voor voedingsdoeleinden

8

Fruit; schillen van citrusvruchten en van meloenen

9

Koffie, thee, maté en specerijen

10

Granen

11

Producten van de meelindustrie; mout; zetmeel; inuline; tarwegluten
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Hoofdstuk
12

Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei zaden, zaaigoed en vruchten; plan
ten voor industrieel en voor geneeskundig gebruik; stro en voeder

13

Gommen, harsen en andere plantensappen en plantenextracten

14

Stoffen voor het vlechten en andere producten van plantaardige oorsprong,
elders genoemd noch elders onder begrepen
Afdeling III

Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten daarvan;
bewerkt spijsvet; was van dierlijke of van plantaardige oorsprong
15

Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten daarvan;
bewerkt spijsvet; was van dierlijke of van plantaardige oorsprong
Afdeling IV

Producten van de voedselindustrie; dranken, alcoholhoudende vloeistoffen
en azijn; tabak en tot verbruik bereide tabakssurrogaten
16

Bereidingen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van
andere ongewervelde waterdieren

17

Suiker en suikerwerk

18

Cacao en bereidingen daarvan

19

Bereidingen van graan, van meel, van zetmeel of van melk; gebak

20

Bereidingen van groenten, van vruchten en van andere plantendelen

21

Diverse producten voor menselijke consumptie

22

Dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn

23

Resten en afval van de voedselindustrie; bereid voedsel voor dieren

24

Tabak en tot verbruik bereide tabakssurrogaten
Afdeling V
Minerale producten

25

Zout; zwavel; aarde en steen; gips, kalk en cement

26

Ertsen, slakken en assen

27

Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten daarvan; bitumineuze
stoffen; minerale was
Afdeling VI
Producten van de chemische en van de aanverwante industrieën

28

Anorganische chemische producten; anorganische of organische verbindin
gen van edele metalen, van radioactieve elementen, van zeldzame aardmeta
len en van isotopen

29

Organische chemische producten

30

Farmaceutische producten

31

Meststoffen

32

Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; pigmenten
en andere kleur- en verfstoffen; verf en vernis; mastiek; inkt
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33

Etherische oliën en harsaroma's; parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische
producten

34

Zeep, organische tensioactieve producten, wasmiddelen, smeermiddelen,
kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke
artikelen, modelleerpasta's, tandtechnische waspreparaten en tandtechnische
preparaten op basis van gebrand gips

35

Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm; enzymen

36

Kruit en springstoffen; pyrotechnische artikelen; lucifers; vonkende legerin
gen; ontvlambare stoffen

37

Producten voor fotografie en cinematografie

38

Diverse producten van de chemische industrie
Afdeling VII
Kunststof en werken daarvan; rubber en werken daarvan

39

Kunststof en werken daarvan

40

Rubber en werken daarvan
Afdeling VIII

Huiden, vellen, leder en pelterijen, lederwaren en bontwerk; zadel- en
tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en dergelijke bergingsmiddelen;
werken van darmen
41

Huiden en vellen (andere dan pelterijen), alsmede leder

42

Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en derge
lijke bergingsmiddelen; werken van darmen

43

Pelterijen en bontwerk; namaakbont
Afdeling IX

Hout, houtskool en houtwaren; kurk en kurkwaren; vlechtwerk en
mandenmakerswerk
44

Hout, houtskool en houtwaren

45

Kurk en kurkwaren

46

Vlechtwerk en mandenmakerswerk
Afdeling X

Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen; papier en
karton voor het terugwinnen (resten en afval); papier en karton, alsmede
artikelen daarvan
47

Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen; papier en
karton voor het terugwinnen (resten en afval)

48

Papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren

49

Artikelen van de uitgeverij, van de pers of van een andere grafische indu
strie; geschreven of getypte teksten en plannen
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Afdeling XI
Textielstoffen en textielwaren
50

Zijde

51

Wol, fijn haar en grof haar; garens en weefsels van paardenhaar (crin)

52

Katoen

53

Andere plantaardige textielvezels; papiergarens en weefsels daarvan

54

Synthetische of kunstmatige filamenten; strippen en artikelen van dergelijke
vorm, van synthetische of van kunstmatige textielstoffen

55

Synthetische of kunstmatige stapelvezels

56

Watten, vilt en gebonden textielvlies; speciale garens; bindgaren, touw en
kabel, alsmede werken daarvan

57

Tapijten

58

Speciale weefsels; getufte textielstoffen; kant; tapisserieën; passementwerk;
borduurwerk

59

Weefsels, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen; technische artike
len van textielstoffen

60

Brei- en haakwerk aan het stuk

61

Kleding en kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk

62

Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van brei- of haakwerk

63

Andere geconfectioneerde artikelen van textiel; stellen of assortimenten;
oude kleren en dergelijke; lompen en vodden
Afdeling XII

Schoeisel, hoofddeksels, paraplu's, parasols, wandelstokken, zitstokken,
zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan; geprepareerde veren en
artikelen van veren; kunstbloemen; werken van mensenhaar
64

Schoeisel, beenkappen en dergelijke artikelen; delen daarvan

65

Hoofddeksels en delen daarvan

66

Paraplu's, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede
delen daarvan

67

Geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren of van
dons; kunstbloemen; werken van mensenhaar
Afdeling XIII

Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van
dergelijke stoffen; keramische producten; glas en glaswerk
68

Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van
dergelijke stoffen

69

Keramische producten

70

Glas en glaswerk
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Afdeling XIV
Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en
metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan;
fancybijouterieën; munten
71

Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en
metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybij
outerieën; munten
Afdeling XV
Onedele metalen en werken daarvan

72

Gietijzer, ijzer en staal

73

Werken van gietijzer, van ijzer en van staal

74

Koper en werken van koper

75

Nikkel en werken van nikkel

76

Aluminium en werken van aluminium

77

(Gereserveerd voor eventueel toekomstig gebruik in het geharmoniseerde
systeem)

78

Lood en werken van lood

79

Zink en werken van zink

80

Tin en werken van tin

81

Andere onedele metalen; cermets; werken van deze stoffen

82

Gereedschap; messenmakerswerk, lepels en vorken, van onedel metaal; de
len van deze artikelen van onedel metaal

83

Allerlei werken van onedele metalen
Afdeling XVI

Machines, toestellen en elektrotechnisch materieel, alsmede delen daarvan;
toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, voor het opnemen
of het weergeven van beelden en geluid voor televisie, alsmede delen en
toebehoren van deze toestellen
84

Kernreactoren, stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktui
gen, alsmede delen daarvan

85

Elektrische machines, apparaten, uitrustingsstukken, alsmede delen daarvan;
toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, toestellen voor
het opnemen of het weergeven van beelden en geluid voor televisie, alsmede
delen en toebehoren van deze toestellen
Afdeling XVII
Vervoermaterieel

86

Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen, alsmede delen daar
van; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal- en
waarschuwingstoestellen voor het verkeer

87

Automobielen, tractors, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen voor
vervoer over land, alsmede delen en toebehoren daarvan

88

Luchtvaart en ruimtevaart

89

Scheepvaart
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Afdeling XVIII
Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en
toestellen, voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-,
controle- en precisie-instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en
chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; uurwerken;
muziekinstrumenten; delen en toebehoren van deze instrumenten,
apparaten en toestellen
90

Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en
toestellen, voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, con
trole- en precisie-instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en chi
rurgische instrumenten, apparaten en toestellen; delen en toebehoren van
deze instrumenten, apparaten en toestellen

91

Uurwerken

92

Muziekinstrumenten; delen en toebehoren van muziekinstrumenten
Afdeling XIX
Wapens en munitie; delen en toebehoren daarvan

93

Wapens en munitie; delen en toebehoren daarvan
Afdeling XX
Diverse goederen en producten

94

Meubelen (ook voor medisch of voor chirurgisch gebruik); artikelen voor
bedden en dergelijke artikelen; verlichtingstoestellen, elders genoemd noch
elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en derge
lijke artikelen; geprefabriceerde bouwwerken

95

Speelgoed, spellen, artikelen voor ontspanning en sportartikelen; delen en
toebehoren daarvan

96

Diverse werken
Afdeling XXI
Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

97

Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

98

Complete fabrieksinstallaties

99

Bijzondere codes van de gecombineerde nomenclatuur
DERDE DEEL — BIJLAGEN BIJ HET TARIEF
Afdeling I — Landbouwbijlagen

Bijlage 1

Agrarische elementen (EA), aanvullende douanerechten „suiker”
(AD S/Z) en aanvullende douanerechten „meel” (AD F/M)

Bijlage 2

Producten waarop een invoerprijs van toepassing is

Afdeling II — Lijsten van farmaceutische stoffen die vrij van rechten kunnen
worden ingevoerd
Bijlage 3

Lijst van door de Wereldgezondheidsorganisatie vastgestelde inter
nationale generieke benamingen (INN) voor farmaceutische stoffen
waarop geen rechten van toepassing zijn

Bijlage 4

Lijst van voor- en achtervoegsels die, in combinatie met de INNnamen van bijlage 3, de zouten, esters en hydraten van INN aan
duiden. Op deze zouten, esters en hydraten zijn geen rechten van
toepassing, mits zij onder dezelfde, met zes cijfers aangeduide GStariefonderverdeling vallen als de overeenkomstige INN-naam
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Bijlage 5

Niet onder dezelfde GS-tariefonderverdeling als de overeenkom
stige INN ingedeelde zouten, esters en hydraten waarop geen rech
ten van toepassing zijn

Bijlage 6

Lijst van farmaceutische tussenproducten, dat wil zeggen verbindin
gen die bij de vervaardiging van farmaceutische eindproducten
worden gebruikt, waarop geen rechten van toepassing zijn
Afdeling III

Bijlage 7

(Gereserveerd voor eventueel toekomstig gebruik in het geharmoni
seerde systeem)

Afdeling IV — Gunstige tariefbehandeling in verband met de aard van de
goederen
Bijlage 8

Voor consumptie ongeschikte producten (lijst van denaturerings
middelen)

Bijlage 9

Certificaten

Bijlage 10

Statistische Taric-codes
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EERSTE DEEL
INLEIDENDE BEPALINGEN
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TITEL I
ALGEMENE REGELS
A. Algemene

regels

voor

de interpretatie
nomenclatuur

van

de

gecombineerde

Voor de indeling van goederen in de gecombineerde nomenclatuur gelden de
volgende bepalingen:
1. De tekst van de opschriften van de afdelingen, van de hoofdstukken en van de
onderdelen van hoofdstukken wordt geacht slechts als aanwijzing te gelden;
voor de indeling zijn wettelijk bepalend de bewoordingen van de posten en de
aantekeningen op de afdelingen of op de hoofdstukken en — voor zover dit
niet in strijd is met de bewoordingen van bedoelde posten en aantekeningen
— de navolgende regels.
2. a) De vermelding van een goed in een post heeft eveneens betrekking op dat
goed in niet-complete of in niet-afgewerkte staat, voor zover dit de essen
tiële kenmerken van het complete of het afgewerkte goed vertoont. Deze
vermelding heeft eveneens betrekking op een compleet of een afgewerkt
goed of een op grond van de voorgaande volzin als zodanig aan te merken
goed, indien het wordt aangeboden in gedemonteerde of in niet-gemon
teerde staat.
b) Onder een in een post vermelde stof wordt niet alleen verstaan die stof in
zuivere staat, doch ook vermengd of verbonden met andere stoffen.
Evenzo worden onder werken van een genoemde stof niet alleen verstaan
die werken die geheel uit die stof bestaan, doch ook werken die gedeel
telijk uit die stof bestaan. De vorenbedoelde mengsels en samengestelde
werken worden ingedeeld met inachtneming van de onder 3 vermelde
beginselen.
3. Indien goederen met toepassing van het bepaalde onder 2 b) of om enige
andere reden vatbaar zijn voor indeling onder twee of meer posten, geschiedt
de indeling als volgt:
a) de post met de meest specifieke omschrijving heeft voorrang boven posten
met een meer algemene strekking. Indien echter twee of meer posten elk
afzonderlijk slechts betrekking hebben op een gedeelte van de stoffen of
bestanddelen waaruit een mengsel of een goed is samengesteld of op een
gedeelte van de artikelen, in het geval van goederen in stellen of assorti
menten opgemaakt voor de verkoop in het klein, worden die posten, met
betrekking tot bedoelde mengsels en goederen, aangemerkt als even spe
cifiek, zelfs indien een van de andere posten daarvan een volledigere of
nauwkeurigere omschrijving geeft;
b) mengsels, werken die zijn samengesteld uit of met verschillende stoffen
dan wel zijn vervaardigd door samenvoeging van verschillende goederen,
zomede goederen in stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop
in het klein, waarvan de indeling niet mogelijk is aan de hand van het
bepaalde onder 3 a), worden ingedeeld naar de stof of naar het goed waar
aan de mengsels, de werken, de stellen of de assortimenten hun wezenlijk
karakter ontlenen, indien dit kan worden bepaald;
c) in de gevallen waarin de indeling aan de hand van het bepaalde onder 3 a)
en 3 b) niet mogelijk is, wordt van de gelijkelijk in aanmerking komende
posten, de post toegepast die in volgorde van nummering het laatst is
geplaatst.
4. Goederen die niet kunnen worden ingedeeld overeenkomstig vorenstaande
regels, worden ingedeeld onder de post die van toepassing is op de goederen
waarmee zij de meeste overeenkomst vertonen.
5. Voor de hierna genoemde goederen gelden daarenboven de volgende regels:
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a) etuis, foedralen en koffers voor camera's, voor muziekinstrumenten of voor
wapens, dozen voor tekeninstrumenten, juwelenkistjes en dergelijke ber
gingsmiddelen, speciaal gevormd of ingericht voor het opbergen van een
bepaald artikel of van een stel of assortiment van artikelen, geschikt voor
herhaald gebruik en aangeboden met de artikelen waarvoor ze bestemd
zijn, worden ingedeeld onder dezelfde post als die artikelen indien zij
van de soort zijn die normaal daarmee wordt verkocht. Deze regel geldt
echter niet voor bergingsmiddelen die aan het geheel het wezenlijk karak
ter verlenen;
b) behoudens het bepaalde onder 5 a) worden gevulde verpakkingsmidde
len (1) ingedeeld met de verpakte goederen indien zij van de soort zijn
die normaal als verpakking voor die goederen wordt gebruikt. Deze regel
is echter niet verplichtend voor verpakkingsmiddelen die klaarblijkelijk
geschikt zijn voor herhaald gebruik.
6. Voor de indeling van goederen onder de onderverdelingen van een post zijn
wettelijk bepalend de bewoordingen van die onderverdelingen en de aanvul
lende aantekeningen, alsmede „mutatis mutandis” de vorenstaande regels, met
dien verstande dat uitsluitend onderverdelingen van gelijke rangorde met el
kaar kunnen worden vergeleken. Voor de toepassing van deze regel en voor
zover niet anders is bepaald, zijn de aantekeningen op de afdelingen en op de
hoofdstukken eveneens van toepassing.
B. Algemene bepalingen met betrekking tot het douanerecht
1. De conventionele rechten, genoemd in kolom 3 van de tabel van de rechten,
zijn van toepassing bij invoer van goederen van oorsprong uit landen die
partij zijn bij de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel of waar
mee de Europese Unie overeenkomsten heeft gesloten die de meestbegunsti
gingsclausule op het gebied van de tarieven bevatten; voor zover niet anders
is bepaald, gelden deze conventionele rechten eveneens voor andere dan de
hierboven bedoelde goederen die uit enig derde land worden ingevoerd.
De conventionele rechten opgenomen in kolom 3 zijn vanaf 1 januari 2021
van toepassing.
Indien de autonome rechten lager zijn dan de conventionele rechten, zijn de
autonome rechten, die dan in een voetnoot worden aangegeven, van toepas
sing.
2. De bepalingen in punt 1 gelden niet indien voor goederen van oorsprong uit
bepaalde landen speciale autonome rechten zijn vastgesteld of indien krach
tens overeenkomsten preferentiële rechten van toepassing zijn.
3. De bepalingen in de punten 1 en 2 vormen geen belemmering voor de toe
passing door de lidstaten van andere rechten dan die van het gemeenschap
pelijk douanetarief, voor zover een bepaling van het recht van de Europese
Unie dit rechtvaardigt.
4. Indien de rechten zijn uitgedrukt in procenten, betreft het waarderechten.
5. De vermelding „EA” betekent dat op de bedoelde producten een landbouw
element dat overeenkomstig bijlage 1 is vastgesteld van toepassing is.
6. De vermelding „AD S/Z” of „AD F/M” in de hoofdstukken 17 tot en met 19
betekent dat het maximumrecht bestaat uit een ad-valoremrecht plus een aan
vullend recht dat van toepassing is op bepaalde soorten suiker of op meel. Dit
aanvullend recht wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van bij
lage 1.
7. De vermelding „€/% vol/hl” in hoofdstuk 22 betekent dat een specifiek recht
van toepassing is, uitgedrukt in euro per volumepercentage alcohol per hec
toliter. Zo wordt een drank met een alcoholvolumegehalte van 40 % als volgt
belast, indien onderstaande specifieke rechten van toepassing zijn:
(1) Onder „verpakkingsmiddelen” worden verstaan, alle uitwendige en inwendige bergings
middelen, omhulsels, opwindmiddelen en dergelijke voorzieningen, met uitsluiting van
vervoermiddelen — met name containers —, dekkleden en het stuw- en hulpmateriaal.
Hieronder worden echter niet de in algemene regel 5, onder a), bedoelde bergingsmid
delen verstaan.
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— „1 €/% vol/hl” = 1 € × 40 = 40 € per hectoliter, of
— „1 €/% vol/hl + 5 €/hl” = 1 € × 40 + 5 = 45 € per hectoliter.
De vermelding „MIN” (bijvoorbeeld „1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl”) betekent
dat het recht berekend overeenkomstig de hierboven vermelde regel, vergele
ken moet worden met het minimumrecht (in dit voorbeeld „9 €/hl”) en dat het
hoogste van de twee toegepast wordt.
8. De vermelding „MAX” in de hoofdstukken 17 tot en met 19 en 21 (bijvoor
beeld „(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z)”) betekent dat het recht, dat wordt
berekend door 9 % en het „agrarisch element” (EA) bij elkaar op te tellen, niet
hoger mag zijn dan de som van 24,2 % en het aanvullende douanerecht op
suiker („AD S/Z”).
C. Algemene bepalingen die zowel op de nomenclatuur als op het
douanerecht betrekking hebben
1. Behoudens bijzondere bepalingen worden de belastbare waarde voor naar de
waarde belaste goederen en de waarde die bepalend is voor de indeling onder
sommige posten of onderverdelingen van posten vastgesteld aan de hand van
de bepalingen inzake de douanewaarde.
2. Voor de vaststelling van het belastbare gewicht voor naar het gewicht belaste
goederen, en het gewicht dat bepalend is voor de indeling onder sommige
posten of onderverdelingen van posten wordt verstaan:
a) onder „brutogewicht”, het gewicht van het goed vermeerderd met dat van
al zijn bergingsmiddelen en verpakkingen;
b) onder „nettogewicht” of „gewicht” zonder nadere aanduiding, het eigen
gewicht van het goed ontdaan van al zijn bergingsmiddelen en verpakkin
gen.
3. De tegenwaarde in nationale valuta van de euro, voor lidstaten andere dan de
deelnemende lidstaten vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 974/98 van de
Raad (1) (hierna „niet-deelnemende lidstaten” genoemd), wordt vastgesteld
overeenkomstig artikel 53 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Euro
pees Parlement en van de Raad (2).
4. Gunstige tariefbehandeling voor bepaalde goederen uit hoofde van een bij
zondere bestemming:
Goederen met een bijzondere bestemming waarvoor het uit hoofde van deze
bijzondere bestemming geldende douanerecht niet lager is dan het douanerecht
dat van toepassing is indien met de bijzondere bestemming geen rekening
wordt gehouden, worden ingedeeld onder de onderverdeling die in deze bij
zondere bestemming voorziet, zonder dat de bepalingen van artikel 254 van
Verordening (EU) nr. 952/2013 worden toegepast.
TITEL II
BIJZONDERE BEPALINGEN
A. Producten bestemd voor bepaalde soorten schepen en voor boor- en
werkeilanden
1. De heffing van de douanerechten wordt geschorst voor de producten die
bestemd zijn voor de bouw, de reparatie, het onderhoud of de verbouwing
van de in de volgende tabel aangegeven schepen, alsmede voor de producten
die bestemd zijn voor de uitrusting van deze schepen.
(1) PB L 139 van 11.5.1998, blz. 1.
(2) PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1.
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2. De heffing van de douanerechten wordt geschorst voor:
a) de producten die bestemd zijn voor de bouw, de reparatie, het onderhoud
of de verbouwing van boor- of werkeilanden:
1) van onderverdeling ex 8430 49, die in of buiten de territoriale zee van
de lidstaten vast op de zeebodem zijn of worden geplaatst;
2) van onderverdeling 8905 20, die al dan niet op de zeebodem kunnen
worden geplaatst,
alsmede voor de producten die bestemd zijn voor de uitrusting van deze
boor- of werkeilanden.
Worden eveneens aangemerkt als producten die bestemd zijn voor de
bouw, de reparatie, het onderhoud, de verbouwing of de uitrusting van
boor- en werkeilanden, de producten zoals brandstoffen, smeermiddelen en
gassen, die noodzakelijk zijn voor de werking van de machines en toe
stellen die niet permanent op deze eilanden worden gebruikt en er geen
integrerend deel van uitmaken, en die aan boord daarvan worden gebruikt
voor de bouw, de reparatie, het onderhoud, de verbouwing of de uitrusting
daarvan;
b) de buizen, pijpen, kabels, alsmede de verbindingsstukken daarvoor, die de
boor- en werkeilanden met de vaste wal verbinden.
GN-code

Omschrĳving

1

2

8901

Passagiersschepen, rondvaartboten, veerboten, vrachtschepen, aken en dergelijke schepen voor
het vervoer van personen of van goederen:

8901 10

– passagiersschepen, rondvaartboten en dergelijke schepen hoofdzakelijk bestemd voor het ver

voer van personen; veerboten van alle soorten:
8901 10 10

– – zeeschepen

8901 20

– tankschepen:

8901 20 10

– – zeeschepen

8901 30

– koelschepen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 8901 20:

8901 30 10

– – zeeschepen

8901 90

– andere schepen voor het vervoer van goederen en andere schepen die zowel bestemd zijn voor

het vervoer van personen als van goederen:
8901 90 10

– – zeeschepen

8902 00

Vissersvaartuigen; fabrieksschepen en andere schepen voor het behandelen of het conserveren
van visserijproducten:

8902 00 10

– zeeschepen

8903

Jachten en andere plezier- en sportvaartuigen; roeiboten en kano's:
– andere:

8903 91

– – zeilschepen, ook indien met hulpmotor:

8903 91 10

– – – zeeschepen

8903 92

– – motorboten, andere dan die met buitenboordmotor:

8903 92 10

– – – zeeschepen
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GN-code

Omschrĳving

1

2

8904 00

Sleepboten en duwboten:

8904 00 10

– sleepboten
– duwboten:

8904 00 91

– – zeeduwboten

8905

Lichtschepen, pompboten, baggermolens en zandzuigers, drijvende kranen en andere schepen,
waarbij het varen slechts van bijkomstige betekenis is vergeleken met de hoofdfunctie; drijvende
droogdokken; boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden:

8905 10

– baggermolens en zandzuigers:

8905 10 10

– – zeeschepen

8905 90

– andere:

8905 90 10

– – zeeschepen

8906

Andere schepen, daaronder begrepen oorlogsschepen en reddingsboten, andere dan roeiboten:

8906 10 00

– oorlogsschepen

8906 90

– andere:

8906 90 10

– – zeeschepen

3. Deze schorsingen worden afhankelijk gesteld van de voorwaarden vastgesteld
bij de op dit gebied geldende bepalingen van de Europese Unie, met het oog
op het douanetoezicht op de bestemming van deze producten.
B. Burgerluchtvaartuigen

en
producten
burgerluchtvaartuigen

bestemd

voor

1. Aan douanerechten worden niet onderworpen:
— burgerluchtvaartuigen;
— bepaalde producten bestemd om te worden gebruikt in burgerluchtvaar
tuigen om daarin of daaraan bij de bouw, de reparatie, het onderhoud, de
gedeeltelijke vernieuwing, de wijziging of de verbouwing te worden opge
nomen of verwerkt;
— toestellen voor vliegoefeningen op de grond, alsmede delen daarvan, be
stemd voor de burgerluchtvaart.
Het betreft uitsluitend goederen die vallen onder de posten en onderverdelin
gen die worden vermeld in punt 5.
2. Voor de toepassing van punt 1, eerste en tweede streepje, worden onder
„burgerluchtvaartuigen” verstaan: luchtvaartuigen andere dan die welke in
de lidstaten door militaire of soortgelijke diensten worden gebruikt en militaire
of daarmede gelijkgestelde kentekens dragen.
3. Voor de toepassing van punt 1, tweede streepje, omvat de uitdrukking „be
stemd voor burgerluchtvaartuigen” eveneens de goederen bestemd voor toe
stellen voor vliegoefeningen op de grond, bestemd voor de burgerluchtvaart.
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4. De vrijstelling van douanerechten wordt afhankelijk gesteld van de voorwaar
den vastgesteld bij de op dit gebied geldende bepalingen van de Europese
Unie, met het oog op het douanetoezicht op de bestemming van deze goede
ren (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013).
Deze voorwaarden zijn evenwel niet van toepassing wanneer burgerluchtvaar
tuigen die onder de onderverdelingen 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30,
8802 40 vallen, geldig zijn ingeschreven in een lidstaat of een derde land in
overeenstemming met het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart
van 7 december 1944 en in de douaneaangifte voor het in het vrije verkeer
brengen naar het desbetreffende bewijs van inschrijving wordt verwezen.
De bepalingen in punt C.4 van de Inleidende bepalingen van de GN, Titel I –
Algemene regels, zijn van overeenkomstige toepassing.
5. Goederen die in aanmerking komen voor deze vrijstelling van douanerechten
vallen onder de hieronder genoemde posten en onderverdelingen:
3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10,
8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411,
8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19,
8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10,
8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82,
8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81,
8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8479 90,
8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90,
8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31,
8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30,
8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40,
8518 50, 8519 81, 8521 10, 8526, 8528 52, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20,
8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30,
8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9025,
9029 20 38, 9030 31, 9030 33, 9030 89, 9032, 9104.
Voor de hieronder genoemde onderverdelingen geldt de vrijstelling van dou
anerechten voor goederen bestemd voor burgerluchtvaartuigen uitsluitend voor
de in de tweede kolom omschreven goederen:

Onderverdeling

Omschrijving

3917 21 90, 3917 22 90,
3917 23 90, 3917 29 00,
3917 31, 3917 33, 3917 39 00,
7413 00, 8307 10, 8307 90

voorzien van hulpstukken (fittings)

4008 29

op maat gesneden profielen

4009 12, 4009 22, 4009 32,
4009 42

voor gassen of vloeistoffen

3926 90, 4016 10, 4016 93,
4016 99

voor technisch gebruik

4504 90

pakking- en sluitringen

6812 80

andere dan kleding, kledingtoebehoren, schoeisel en hoofddeksels, asbestpapier,
-karton en -vilt, asbestpakking in vellen of op rollen

6813 20, 6813 81, 6813 89

samengesteld met asbest of met andere minerale stoffen

7007 21

cockpitruiten, niet omlijst

7322 90

luchtverhitters en apparaten voor het verspreiden van warme lucht (met uitzon
dering van delen daarvan)

7324 90

sanitaire artikelen (met uitzondering van delen daarvan)

7608 10, 7608 20

voorzien van hulpstukken (fittings), voor gassen of vloeistoffen
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Onderverdeling

Omschrijving

8108 90

buizen en pijpen, voorzien van hulpstukken (fittings), voor gassen of vloei
stoffen

8415 90

van machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten
bedoeld bij de onderverdelingen 8415 81, 8415 82 en 8415 83

8419 90

delen van warmte-uitwisselaars

8479 89

hydropneumatische accumulatoren, mechanische aandrijfinrichtingen voor stuw
krachtkeerders, speciale toileteenheden, toestellen voor het bevochtigen van
lucht of het onttrekken van vocht aan de lucht, niet-elektrische bekrachtigings
mechanismen, niet-elektrische starttoestellen, pneumatische starttoestellen voor
turbinestraalmotoren en gasturbines, niet-elektrische ruitenwissers en niet-elek
trische toestellen voor het regelen van de stand van vliegtuigpropellers

8501 20, 8501 40

met een vermogen van meer dan 735 W doch niet meer dan 150 kW

8501 31

motoren met een vermogen van meer dan 735 W en generatoren

8501 33

motoren met een vermogen van niet meer dan 150 kW en generatoren

8501 34

generatoren met een vermogen van meer dan 375 kW

8501 51

met een vermogen van meer dan 735 W

8501 53

met een vermogen van niet meer dan 150 kW

8516 80 20

aangebracht op een gewone drager van isolerende stof en voorzien van elek
trische aansluitingen, voor het ontdooien en om ijsafzetting tegen te gaan

8522 90

groepen samengevoegde delen, voor toestellen bedoeld bij onderverdeling
8519 81

8529 90

groepen samengevoegde delen voor toestellen bedoeld bij post 8526

8536 70

kunststof verbindingsstukken voor optische vezels, optischevezelbundels of op
tischevezelkabels

8543 70 04, 8543 70 90

toestellen voor het registreren van vluchtgegevens, elektrische synchro's en
transducers (transductoren), ontdooi- en ontwaseminrichtingen met elektrische
weerstanden

8803 90 90

met inbegrip van zweefvliegtuigen

9020 00

andere dan delen

9029 10

toerentellers

9029 90

van toerentellers, snelheidsmeters en tachometers

9109 10, 9109 90

met een breedte of een diameter van niet meer dan 50 mm

9405 10, 9405 60

van kunststof of van onedel metaal

9405 92, 9405 99

van kunststof of van onedel metaal, van goederen bedoeld bij de onderver
delingen 9405 10 en 9405 60

6. De in punt 5 genoemde goederen zijn in het Taric opgenomen onder onder
verdelingen met de volgende voetnoot: „Indeling onder deze onderverdeling is
onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit
gebied geldende bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Ver
ordening (EU) nr. 952/2013)”.
Voor de onderverdelingen 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30 en 8802 40
luidt de voetnoot evenwel als volgt:
"Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en
bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende bepalingen van de Euro
pese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013). Deze voor
waarden zijn niet van toepassing wanneer burgerluchtvaartuigen geldig zijn
ingeschreven in een lidstaat of een derde land in overeenstemming met het
Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart van 7 december 1944 en in
de douaneaangifte voor het in het vrije verkeer brengen naar het desbetref
fende bewijs van inschrijving wordt verwezen."
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C. Farmaceutische producten
1. Vrijstelling van douanerechten wordt verleend voor de volgende categorieën
farmaceutische producten:
1) de in bijlage 3 opgenomen farmaceutische stoffen die bekend staan onder
de CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) en de inter
nationale generieke benamingen (INN);
2) zouten, esters en hydraten van de met INN aangeduide stoffen, die aange
duid worden door een combinatie van de INN van bijlage 3 en de voor- of
achtervoegsels van bijlage 4, mits deze producten kunnen worden in
gedeeld onder dezelfde zescijferige GS-onderverdeling als de corresponde
rende INN;
3) zouten, esters en hydraten van de met INN aangeduide stoffen, die zijn
opgenomen in bijlage 5 en niet kunnen worden ingedeeld onder dezelfde
zescijferige GS-onderverdeling als de corresponderende INN;
4) de in bijlage 6 opgenomen farmaceutische tussenproducten, dat wil zeggen
verbindingen van de soort gebruikt bij de vervaardiging van farmaceuti
sche eindproducten, die worden aangeduid met een chemische naam en
een CAS RN.
2. Bijzondere gevallen:
1) de INN omvatten uitsluitend de stoffen die zijn beschreven in de lijsten
van aanbevolen en voorgestelde INN bekendgemaakt door de Wereld
gezondheidsorganisatie (WHO). Indien het aantal door de INN omvatte
stoffen minder is dan het aantal stoffen omvat door de CAS RN, dan
worden uitsluitend de door de INN omvatte stoffen vrijgesteld van rechten;
2) wanneer een in bijlage 3 of 6 opgenomen product aangeduid wordt met
een CAS RN dat overeenstemt met een bepaalde isomeer, komt uitsluitend
deze isomeer in aanmerking voor vrijstelling;
3) de dubbele derivaten (zouten, esters en hydraten) van de met INN aange
duide stoffen, die aangeduid worden door een combinatie van de INN van
bijlage 3 en de voor- of achtervoegsels van bijlage 4, voor zover deze
producten kunnen worden ingedeeld onder dezelfde zescijferige GS-onder
verdeling als de corresponderende INN, komen in aanmerking voor vrij
stelling;
voorbeeld: methylalaninaathydrochloride
4) wanneer een met een INN aangeduide stof van bijlage 3 een zout is (of een
ester), komt geen enkel ander zout (of ester) van het zuur dat overeenstemt
met de INN in aanmerking voor vrijstelling;
voorbeeld: kaliumoxprenoaat (INN): vrijstelling;
natriumoxprenoaat: geen vrijstelling.
D. Forfaitaire heffing
1. Een forfaitair douanerecht van 2,5 % ad valorem is van toepassing op goe
deren:
— vervat in door particulieren aan particulieren gerichte zendingen, of
— die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers,
voor zover het invoer betreft waaraan elk handelskarakter vreemd is.
Dit forfaitaire douanerecht van 2,5 % is van toepassing wanneer de intrinsieke
waarde van de aan invoerrechten onderworpen goederen, per zending of per
reiziger, niet meer dan 700 € bedraagt.
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Van dit forfaitaire douanerecht zijn uitgesloten goederen die volgens het dou
anetarief vrij van rechten kunnen worden ingevoerd en goederen van hoofd
stuk 24 die deel uitmaken van een zending of de persoonlijke bagage van
reizigers in hoeveelheden die groter zijn dan die van artikel 27 of krachtens
artikel 41 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november
2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake dou
anevrijstellingen (1).
2. Onder invoer zonder handelskarakter wordt verstaan invoer waarbij het gaat
om goederen die deel uitmaken van:
a) door particulieren aan particulieren gerichte zendingen, welke invoer tege
lijkertijd:
— een incidenteel karakter draagt,
— uitsluitend bestaat uit goederen bestemd voor persoonlijk gebruik van
de geadresseerde dan wel voor gebruik door leden van diens gezin,
mits uit de aard of de hoeveelheid der goederen geen commerciële
bijbedoelingen blijken,
— zonder enige vorm van betaling door de afzender aan de geadresseerde
wordt gezonden;
b) persoonlijke bagage van reizigers, welke invoer tegelijkertijd:
— een incidenteel karakter draagt, en
— uitsluitend betrekking heeft op goederen bestemd voor persoonlijk ge
bruik van de reizigers dan wel voor gebruik door leden van hun gezin
of bestemd om ten geschenke te worden aangeboden, mits uit de aard
of de hoeveelheid der goederen geen commerciële bijbedoelingen blij
ken.
3. Het forfaitaire douanerecht is niet van toepassing op goederen die onder de in
de punten 1 en 2 genoemde voorwaarden worden ingevoerd en ten aanzien
waarvan de betrokkene, alvorens dat recht daarop wordt toegepast, heeft ver
zocht dat zij aan de daarvoor geldende rechten bij invoer worden onderwor
pen. In dat geval worden alle onder de invoer begrepen goederen, onvermin
derd de in de artikelen 25 tot en met 27 en 41 van Verordening (EG) nr.
1186/2009 bedoelde vrijstellingen, aan de daarvoor geldende rechten bij in
voer onderworpen.
Voor de toepassing van de eerste alinea worden onder rechten bij invoer
verstaan zowel de douanerechten en heffingen van gelijke werking als de
belastingen bij invoer die zijn vastgesteld in het kader van het gemeenschap
pelijk landbouwbeleid of in het kader van de specifieke regelingen die van
toepassing zijn op bepaalde uit de verwerking van landbouwproducten ver
kregen goederen.
4. De niet-deelnemende lidstaten mogen het bedrag dat ontstaat door de om
rekening van het bedrag van 700 € in nationale valuta, afronden.
5. De niet-deelnemende lidstaten mogen de tegenwaarde van het bedrag van 700
€ in nationale valuta ongewijzigd handhaven indien bij de jaarlijkse aanpas
sing, zoals voorzien in artikel 53 van Verordening (EU) nr. 952/2013, de
omrekening van dit bedrag, vóór de in punt 4 genoemde afronding, een
wijziging van minder dan 5 % van de in nationale valuta uitgedrukte tegen
waarde of een verlaging van die tegenwaarde oplevert.
E. Bergingsmiddelen en verpakkingsmiddelen
De navolgende bepalingen zijn van toepassing op de onder a) en b) van alge
mene regel 5 omschreven bergings- en verpakkingsmiddelen die gelijktijdig met
de goederen waarmee zij worden aangeboden of die zij bevatten in het vrije
verkeer worden gebracht.
(1) PB L 324 van 10.12.2009, blz. 23.
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1. Indien de bergings- en verpakkingsmiddelen, overeenkomstig algemene regel
5, ingedeeld worden bij de goederen waarmee zij worden aangeboden of die
zij bevatten, zijn zij:
a) aan hetzelfde douanerecht onderworpen als het goed:
— indien dit aan een douanerecht naar de waarde is onderworpen, of
— indien zij in het belastbare gewicht van het goed dienen te worden
begrepen;
b) niet aan douanerecht onderworpen:
— indien het goed niet aan douanerecht is onderworpen, of
— indien dit naar een andere maatstaf is belast dan het gewicht of de
waarde, of
— indien het gewicht van die bergings- en verpakkingsmiddelen niet in
het belastbare gewicht van het verpakte goed dient te worden begrepen.
2. Indien de in punt 1, onder a) en b), bedoelde bergings- of verpakkingsmid
delen verscheidene goederen van verschillende soort bevatten of met zulke
goederen worden aangeboden, worden voor de vaststelling van het belastbare
gewicht of de belastbare waarde van die goederen het gewicht en de waarde
van bedoelde verpakkingsmiddelen omgeslagen over alle goederen naar even
redigheid van het gewicht of de waarde van elk goed.
F. Gunstige tariefbehandeling in verband met de aard van de goederen
1. De volgende goederen komen, uit hoofde van hun aard, onder bepaalde voor
waarden voor een gunstige tariefbehandeling in aanmerking:
— voor consumptie ongeschikte producten,
— zaaigoed,
— builgaas, niet geconfectioneerd,
— bepaalde soorten druiven voor tafelgebruik, tabak en nitraat.
Op deze goederen is de voetnoot (1) van toepassing die als volgt luidt: „In
deling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en
bepalingen, vastgesteld in titel II, onder F, van de inleidende bepalingen.”
of „Deze gunstige tariefbehandeling wordt slechts verleend indien voldaan
wordt aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld in titel II, onder F,
van de inleidende bepalingen.”
2. De voor consumptie ongeschikte producten die in verband met hun aard voor
een gunstige tariefbehandeling in aanmerking komen, zijn vermeld in bijlage
8, met de post waaronder zij worden ingedeeld en de naam en de hoeveelheid
van de gebruikte denatureringsmiddelen. Deze producten worden geacht niet
geschikt te zijn voor consumptie wanneer het te denatureren product en het
denatureringsmiddel een homogeen mengsel vormen en de bestanddelen daar
van niet meer op lonende wijze kunnen worden afgescheiden.
3. De hieronder genoemde goederen worden onder posten ingedeeld die betrek
king hebben op zaaigoed, voor zover zij aan de wetgeving van de Europese
Unie ter zake voldoen:
(1) De desbetreffende onderverdelingen en Taric-code zijn de volgende:
0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 0712 90 11, 0806 10 10,
1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 18, 1006 10 10, 1007 10 10, 1106 20 10,
1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10,
1207 91 10, 1207 99 20, 2401 10 35, 2401 10 85, 2401 10 95, 2401 20 35,
2401 20 95, 2501 00 51, 3102 50 00 10, 3105 90 20 10, 3105 90 80 10,
3502 19 10, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00.

0408 11 20,
1001 91 10,
1201 10 00,
1207 50 10,
2401 20 85,
3502 11 10,
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— voor zaaidoeleinden bestemde suikermais, spelt, maishybriden, rijst en
sorghohybriden: Richtlijn 66/402/EEG van de Raad (1);
— voor pootaardappelen: Richtlijn 2002/56/EG van de Raad van 13 juni
2002 (2);
— voor zaaidoeleinden bestemde oliehoudende zaden en vruchten: Richtlijn
2002/57/EG van de Raad van 13 juni 2002 (3).
Suikermais, spelt, maishybriden, rijst, sorghohybriden of oliehoudende zaden
en vruchten, van de soorten die niet onder de werkingssfeer van de land
bouwwetgeving vallen, komen voor een gunstige tariefbehandeling in verband
met de aard van het product in aanmerking, indien zij zonder enige twijfel
voor zaaidoeleinden zijn bestemd.
4. Niet-geconfectioneerd builgaas komt voor een gunstige tariefbehandeling in
aanmerking, mits dit weefsel van niet-uitwisbare merktekens is voorzien waar
uit blijkt dat het voor het builen of soortgelijke industriële doeleinden is
bestemd.
5. Druiven voor tafelgebruik, tabak en nitraat komen voor een gunstige tariefbe
handeling in aanmerking op vertoon van een naar behoren geviseerd certifi
caat. De in acht te nemen voorschriften en de modellen van de certificaten zijn
opgenomen in bijlage 9.

(1) PB P 125 van 11.7.1966, blz. 2309.
(2) PB L 193 van 20.7.2002, blz. 60.
(3) PB L 193 van 20.7.2002, blz. 74.
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LIJST VAN DE TEKENS, AFKORTINGEN EN SYMBOLEN
★

Duidt de nieuwe codenummers aan

■

Kenmerkt de codenummers die het vorige jaar werden ge
bruikt, maar met verschillende inhoud

AD F/M

Aanvullend douanerecht meel

AD S/Z

Aanvullend douanerecht suiker

b/f

Fles

cm/sec

Centimeter(s) per seconde

EA

Agrarisch element

€

Euro

INN

International non-proprietary name

INNM

International non-proprietary name modified

ISO

International Organization for Standardization

Kbit

1 024 bits

kg/br

Kilogram brutogewicht

kg/net

Kilogram nettogewicht

kg/net eda

Kilogram netto-uitlekgewicht

kg/net mas

Kilogram in droge stof

MAX

Maximum

Mbits

1 048 576 bits

MIN

Minimum

ml/g

Milliliter per gram

mm/sec

Millimeter(s) per seconde

RON

Research-octaangetal

Opmerking
Indien in kolom 1 van de tabel van de rechten een post tussen haakjes is
geplaatst, wil dat zeggen dat die post is vervallen (bijvoorbeeld: post [1519]).
Indien in een bijlage bij de tabel van de rechten de verwijzing naar de bijlage
tussen vierkante haakjes is geplaatst, wil dat zeggen dat de inhoud van die bijlage
geschrapt is (bijvoorbeeld: [bijlage 7]).
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LIJST VAN BIJZONDERE MAATSTAVEN
c/k

Aantal karaat (1 metriekkaraat = 2 × 10–4 kg)

ce/el

Aantal cellen

ct/l

Laadvermogen in metrieke ton (1)

g

Gram

gi F/S

Gram splijtbare isotopen

kg H2O2

Kilogram waterstofperoxide

kg K2O

Kilogram kaliumoxide

kg KOH

Kilogram kaliumhydroxide (bijtende potas)

kg met.am.

Kilogram methylaminen

kg N

Kilogram stikstof

kg NaOH

Kilogram natriumhydroxide (bijtende soda)

kg/net eda

Kilogram netto-uitlekgewicht

kg P2O5

Kilogram difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride)

kg 90 % sdt

Kilogram drooggewicht ad 90 %

kg U

Kilogram uranium

1 000 kWh

Duizend kilowattuur

l

Liter

l alc. 100 %

Liter zuivere alcohol (100 %)

m

Meter

m2

Vierkante meter

m3

Kubieke meter

1 000 m3

Duizend kubieke meter

pa

Aantal paren

p/st

Aantal stuks

100 p/st

Honderd stuks

1 000 p/st

Duizend stuks

TJ

Terajoule (verbrandingswarmte)

—

Geen bijzondere maatstaf

(1) Men verstaat onder laadvermogen in metrieke ton (ct/l) het laadvermogen van een schip
uitgedrukt in metrieke ton, zonder rekening te houden met goederen vervoerd als
scheepsproviand (brandstof, gereedschap, levensmiddelen en dergelijke) noch met de
vervoerde personen (personeel en passagiers) en hun reisgoed.
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TWEEDE DEEL
TABEL VAN DE RECHTEN
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AFDELING I
LEVENDE DIEREN EN PRODUCTEN VAN HET DIERENRIJK
Aantekeningen
1. Voor zover niet anders is bepaald, heeft de vermelding in deze afdeling van
dieren van een bepaald geslacht of soort eveneens betrekking op de jonge
dieren van dat geslacht of die soort.
2. Voor zover niet anders is bepaald, wordt in de nomenclatuur onder „ge
droogd” eveneens verstaan: gedehydreerd, geëvaporeerd of gelyofiliseerd.
HOOFDSTUK 1
LEVENDE DIEREN
Aantekening
1. Dit hoofdstuk omvat alle levende dieren, met uitzondering van:
a) vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, bedoeld
bij de posten 0301, 0306, 0307 en 0308;
b) culturen van micro-organismen en andere producten, bedoeld bij post
3002;
c) dieren bedoeld bij post 9508.
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

p/st

0101

Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels:
– paarden:

0101 21 00

– – fokdieren van zuiver ras (1)

0101 29

– – andere:

0101 29 10

– – – slachtpaarden (2)

vrij

p/st

0101 29 90

– – – andere

11,5

p/st

0101 30 00

– ezels

7,7

p/st

0101 90 00

– andere

10,9

p/st

0102

Levende runderen:

0102 21

– – fokdieren van zuiver ras (3):

0102 21 10

– – – vaarzen (vrouwelijke runderen die nog niet gekalfd hebben)

vrij

p/st

0102 21 30

– – – koeien

vrij

p/st

0102 21 90

– – – andere

vrij

p/st

0102 29

– – andere:

0102 29 05

– – – van het ondergeslacht „Bibos” of van het ondergeslacht „Poe

vrij

p/st

– rundvee:

phagus”

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie Verordening (EU) 2016/1012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 171 van
29.6.2016, blz. 66); Uitvoeringsverordening (EU) 2017/717 van de Commissie (PB L 109 van 26.4.2017, blz. 9); Uitvoeringsver
ordening (EU) 2020/602 van de Commissie (PB L 139 van 4.5.2020, blz. 1); Uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de
Commissie (PB L 59 van 3.3.2015, blz. 1)).
(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
3
( ) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie Verordening (EU) 2016/1012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 171 van
29.6.2016, blz. 66); Uitvoeringsverordening (EU) 2017/717 van de Commissie (PB L 109 van 26.4.2017, blz. 9); Uitvoeringsver
ordening (EU) 2020/602 van de Commissie (PB L 139 van 4.5.2020, blz. 1) en Verordening (EG) nr. 133/2008 van de Commissie
(PB L 41 van 15.2.2008, blz. 11)).
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

10,2 + 93,1
€/100 kg/net (1)

p/st

10,2 + 93,1
€/100 kg/net

p/st

10,2 + 93,1
€/100 kg/net (1)

p/st

10,2 + 93,1
€/100 kg/net

p/st

10,2 + 93,1
€/100 kg/net (1)

p/st

10,2 + 93,1
€/100 kg/net

p/st

10,2 + 93,1
€/100 kg/net (1)

p/st

10,2 + 93,1
€/100 kg/net

p/st

10,2 + 93,1
€/100 kg/net (1)

p/st

10,2 + 93,1
€/100 kg/net

p/st

10,2 + 93,1
€/100 kg/net (1)

p/st

vrij

p/st

10,2 + 93,1
€/100 kg/net

p/st

vrij

p/st

vrij

p/st

– – – andere:

0102 29 10

– – – – met een gewicht van niet meer dan 80 kg
– – – – met een gewicht van meer dan 80 kg doch niet meer dan

160 kg:
0102 29 21
0102 29 29

– – – – – slachtdieren
– – – – – andere

– – – – met een gewicht van meer dan 160 kg doch niet meer dan

300 kg:
0102 29 41
0102 29 49

– – – – – slachtdieren
– – – – – andere

– – – – met een gewicht van meer dan 300 kg:
– – – – – vaarzen (vrouwelijke runderen die nog niet gekalfd heb

ben):
0102 29 51
0102 29 59

– – – – – – slachtvaarzen
– – – – – – andere

– – – – – koeien:

0102 29 61
0102 29 69

– – – – – – slachtkoeien

– – – – – – andere
– – – – – andere:

0102 29 91
0102 29 99

– – – – – – slachtdieren
– – – – – – andere

– buffels:

0102 31 00

– – fokdieren van zuiver ras (2)

0102 39

– – andere:

0102 39 10

– – – huisdieren

0102 39 90

– – – andere

0102 90

– andere:

0102 90 20

– – fokdieren van zuiver ras (2)

(1) WTO-tariefcontingenten.
(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie Verordening (EU) 2016/1012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 171 van
29.6.2016, blz. 66); Uitvoeringsverordening (EU) 2017/717 van de Commissie (PB L 109 van 26.4.2017, blz. 9); Uitvoeringsver
ordening (EU) 2020/602 van de Commissie (PB L 139 van 4.5.2020, blz. 1) en Verordening (EG) nr. 133/2008 van de Commissie
(PB L 41 van 15.2.2008, blz. 11)).
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

10,2 + 93,1
€/100 kg/net

p/st

vrij

p/st

vrij

p/st

41,2 €/100 kg/net

p/st

vrij

p/st

35,1 €/100 kg/net

p/st

41,2 €/100 kg/net

p/st

vrij

p/st

vrij

p/st

80,5 €/100 kg/
net (3)

p/st

80,5 €/100 kg/
net (3)

p/st

3,2

p/st

80,5 €/100 kg/
net (3)

p/st

– – andere:

0102 90 91

– – – huisdieren

0102 90 99

– – – andere

0103

Levende varkens:

0103 10 00

– fokdieren van zuiver ras (1)
– andere:

0103 91

– – met een gewicht van minder dan 50 kg:

0103 91 10

– – – huisdieren

0103 91 90

– – – andere

0103 92

– – met een gewicht van 50 kg of meer:
– – – huisdieren:

0103 92 11

– – – – zeugen die ten minste eenmaal gebigd hebben, met een

gewicht van 160 kg of meer
0103 92 19

– – – – andere

0103 92 90

– – – andere

0104

Levende schapen en geiten:

0104 10

– schapen:

0104 10 10

– – fokdieren van zuiver ras (2)
– – andere:

0104 10 30
0104 10 80

– – – lammeren (tot de leeftijd van een jaar)

– – – andere

0104 20

– geiten:

0104 20 10

– – fokdieren van zuiver ras (2)

0104 20 90

– – andere

0105

Levend pluimvee (hanen, kippen, eenden, ganzen, kalkoenen
en parelhoenders):
– met een gewicht van niet meer dan 185 g:

0105 11

– – pluimvee van de soort Gallus domesticus:

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie Verordening (EU) 2016/1012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 171 van
29.6.2016, blz. 66); Uitvoeringsverordening (EU) 2017/717 van de Commissie (PB L 109 van 26.4.2017, blz. 9) en Uitvoerings
verordening (EU) 2020/602 van de Commissie (PB L 139 van 4.5.2020, blz. 1)).
(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie Verordening (EU) 2016/1012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 171 van
29.6.2016, blz. 66); Uitvoeringsverordening (EU) 2017/717 van de Commissie (PB L 109 van 26.4.2017, blz. 9); Uitvoeringsver
ordening (EU) 2020/602 van de Commissie (PB L 139 van 4.5.2020, blz. 1) en Verordening (EG) nr. 874/96 van de Commissie
(PB L 118 van 15.5.1996, blz. 12)).
(3) WTO-tariefcontingenten.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

– – – vrouwelijke selectie- en vermeerderingskuikens:

0105 11 11

– – – – legrassen

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – – andere

52 €/1 000 p/st

p/st

– – – andere:

0105 11 91

– – – – legrassen

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – – andere

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– – kalkoenen

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 13 00

– – eenden

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 14 00

– – ganzen

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 15 00

– – parelhoenders

52 €/1 000 p/st

p/st

20,9 €/100 kg/net

p/st

– ander:

0105 94 00

– – pluimvee van de soort Gallus domesticus

0105 99

– – ander:

0105 99 10

– – – eenden

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – – ganzen

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – – kalkoenen

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – – parelhoenders

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Andere levende dieren:

vrij

p/st

vrij

p/st

vrij

p/st

– zoogdieren:

0106 11 00

– – primaten

0106 12 00

– – walvissen, dolfijnen en bruinvissen (zoogdieren van de orde

„Cetacea”); lamantijnen en doejongs (zoogdieren van de
orde „Sirenia”); zeehonden, zeeleeuwen en walrussen (zoog
dieren van de suborde „Pinnipedia”)
0106 13 00

– – kamelen en andere kameelachtigen (Camelidae)

0106 14

– – konijnen en hazen:

0106 14 10

– – – tamme konijnen

3,8

p/st

0106 14 90

– – – andere

vrij

—

0106 19 00

– – andere

vrij

—

0106 20 00

– reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen)

vrij

p/st

vrij

p/st

vrij

p/st

– vogels:

0106 31 00

– – roofvogels

0106 32 00

– – Psittaciformes (papegaaiachtigen) (papegaaien, parkieten,

ara's en kaketoes daaronder begrepen)

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 30
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

p/st

0106 33 00

– – struisvogels; emoes (Dromaius novaehollandiae)

0106 39

– – andere:

0106 39 10

– – – duiven

6,4

p/st

0106 39 80

– – – andere

vrij

—

– insecten:

0106 41 00

– – bijen

vrij

—

0106 49 00

– – andere

vrij

—

0106 90 00

– andere

vrij

—
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HOODSTUK 2
VLEES EN EETBARE SLACHTAFVALLEN
Aantekening
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) wat de posten 0201 tot en met 0208 en post 0210 betreft, producten die
ongeschikt zijn voor menselijke consumptie;
b) darmen, blazen en magen van dieren (post 0504) en dierlijk bloed (post
0511 of 3002);
c) dierlijk vet, ander dan bedoeld bij post 0209 (hoofdstuk 15).
Aanvullende aantekeningen (GN)
1. A. Wordt aangemerkt als:
a) „het hele geslachte rund” bedoeld bij de onderverdelingen 0201 10 en
0202 10: het hele geslachte rund na het uitbloeden, het ontdoen van de
ingewanden en het villen, al dan niet met inbegrip van de kop, de poten
en andere, aan het geslachte dier vastzittende slachtafvallen. Indien het
hele geslachte dier zonder kop wordt aangeboden, moet de kop van de
romp zijn gescheiden ter hoogte van de bovenste halswervel (atlaswer
vel). Indien het hele geslachte dier zonder poten wordt aangeboden,
moeten de poten zijn afgescheiden ter hoogte van de voorkniegewrich
ten, respectievelijk spronggewrichten. Als „heel geslacht dier” dient
eveneens te worden aangemerkt: het voorste deel van het geslachte
dier dat alle beenderen, alsmede de hals en de schouders omvat,
doch met meer dan tien paar ribben;
b) „het halve geslachte rund” bedoeld bij de onderverdelingen 0201 10
en 0202 10: het product dat verkregen wordt door het scheiden van het
hele dier in twee symmetrische delen door het midden van alle hals-,
rug-, lenden- en staartwervels en door het midden van het borstbeen en
het bekken. Als „half geslacht dier” dient eveneens te worden aange
merkt: het voorste deel van het halve geslachte dier dat alle beenderen,
alsmede de hals en de schouder omvat, doch met meer dan tien ribben;
c) „compensated quarters” bedoeld bij de onderverdelingen 0201 20 20
en 0202 20 10: het geheel dat wordt gevormd:
— hetzij door voorvoeten, die alle beenderen alsmede de hals en de
schouder omvatten en met tien ribben, en door achtervoeten, die
alle beenderen, alsmede de stomp, de dikke en de dunne lendenen
omvatten en met drie ribben,
— hetzij door voorvoeten, die alle beenderen alsmede de hals en de
schouder omvatten en met vijf ribben, waarbij de vang, de platte
ribben en de naborst in hun geheel aan de voorvoet vastzitten, en
door achtervoeten, die alle beenderen, alsmede de stomp, de dikke
en de dunne lendenen omvatten en met acht delen van ribben.
De voorvoeten en de achtervoeten, die „compensated quarters” vor
men, moeten terzelfder tijd en in een gelijk aantal aan de douane
worden aangeboden, waarbij het totale gewicht der voorvoeten gelijk
moet zijn aan dat der achtervoeten. Er wordt evenwel een verschil in
het gewicht van de twee gedeelten der zending toegestaan, mits dit
verschil niet meer bedraagt dan 5 % van het zwaarste gedeelte (voor
voeten of achtervoeten);
d) „voorspan” bedoeld bij de onderverdelingen 0201 20 30 en
0202 20 30: het voorste deel van het hele geslachte dier dat alle been
deren, alsmede de hals en de schouder omvat, met ten minste vier paar
en ten hoogste tien paar ribben (waarbij de eerste vier paar hele
ribben moeten zijn, terwijl de overige paren uit delen van ribben mo
gen bestaan), met of zonder vang;
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e) „voorvoet” bedoeld bij de onderverdelingen 0201 20 30 en 0202 20 30:
het voorste deel van het halve geslachte dier dat alle beenderen, als
mede de hals en de schouder omvat, met ten minste vier en ten hoogste
tien ribben (waarbij de eerste vier ribben hele ribben moeten zijn,
terwijl de overige uit delen van ribben mogen bestaan), met of zonder
vang;
f) „achterspan” bedoeld bij de onderverdelingen 0201 20 50 en
0202 20 50: het achterste deel van het hele geslachte dier dat alle
beenderen, alsmede de stompen, de dikke en de dunne lendenen en
de haas omvat, met ten minste drie paar ribben of delen van ribben,
met of zonder schenkel en met of zonder vang;
g) „achtervoet” bedoeld bij de onderverdelingen 0201 20 50 en
0202 20 50: het achterste deel van het halve geslachte dier dat alle
beenderen, alsmede de stompen, de dikke en de dunne lendenen en de
haas omvat, met ten minste drie ribben of delen van ribben, met of
zonder schenkel en met of zonder vang;
h) 1. delen aangeduid als „crops” en „chucks and blades” bedoeld bij
onderverdeling 0202 30 50: de tot de rug behorende gedeelten van
de voorvoet met inbegrip van het bovenste gedeelte van de schou
der, die uit de voorvoet met ten minste vier en ten hoogste tien
ribben verkregen worden bij versnijding in een dwarsvlak, gaande
van het verbindingspunt tussen de eerste rib en het eerste borst
beensegment naar het terugslagpunt van het middenrif bij de tiende
rib;
2. delen aangeduid als „briskets” bedoeld bij onderverdeling
0202 30 50: het onderste gedeelte van de voorvoet, omvattende de
puntborst, de borst en de naborst;
B. De producten bedoeld in onderdeel A, onder a) tot en met g), kunnen
worden aangeboden met of zonder wervelkolom.
C. Voor de bepaling van het aantal ribben of delen van ribben bedoeld in
onderdeel A worden slechts de ribben of delen van ribben die aan de
wervelkolom vastzitten in aanmerking genomen. Indien de wervelkolom
is verwijderd, worden alleen de ribben of delen van ribben in aanmerking
genomen die anders aan de wervelkolom zouden hebben vastgezeten.
2. A. Wordt aangemerkt als:
a) „hele en halve dieren” bedoeld bij de onderverdelingen 0203 11 10 en
0203 21 10: het geslachte varken (huisdier) na het uitbloeden, het ont
doen van de ingewanden en het verwijderen van de borstels en de
klauwen. Het halve dier wordt verkregen door het hele geslachte dier
te scheiden door de hals-, rug-, lenden- en staartwervels, door of langs
het borstbeen en door het bekken. Het hele of halve dier kan al dan
niet met inbegrip van de kop, met of zonder kinnebakspek, de poten,
de bladreuzel, de nieren, de staart of het middenrif worden aangeboden.
Het halve dier kan al dan niet met inbegrip van het ruggenmerg, de
hersenen of de tong worden aangeboden. Hele en halve geslachte
zeugen kunnen al dan niet met inbegrip van het uierweefsel (melkklier)
worden aangeboden;
b) „ham” bedoeld bij de onderverdelingen 0203 12 11, 0203 22 11,
0210 11 11 en 0210 11 31: het achterste (caudale) deel van het halve
dier, met been, al dan niet met inbegrip van de poot, de schenkel, het
zwoerd of het spek.
De ham wordt van het halve dier zodanig gescheiden dat hij ten
hoogste de laatste lendenwervel omvat;
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c) „voorstuk” bedoeld bij de onderverdelingen 0203 19 11, 0203 29 11,
0210 19 30 en 0210 19 60: het voorste (craniale) deel van het halve
dier zonder kop, met of zonder kinnebakspek, met been, al dan niet met
inbegrip van de poot, de schenkel, het zwoerd of het spek.
Het voorstuk wordt van het halve dier zodanig gescheiden dat het ten
hoogste de vijfde rugwervel omvat.
Het bovenste (dorsale) deel van het voorstuk (de halskarbonade), ook
indien met het schouderblad en het daarbij behorende spierweefsel,
wordt aangemerkt als een deel van de karbonadestreng, wanneer het
hoogstens juist onder de wervelkolom gescheiden is van het onderste
(ventrale) deel van het voorstuk;
d) „schouder” bedoeld bij de onderverdelingen 0203 12 19, 0203 22 19,
0210 11 19 en 0210 11 39: het onderste deel van het voorstuk, met
been, ook indien met het schouderblad en het daarbij behorende spier
weefsel, al dan niet met inbegrip van de poot, de schenkel, het zwoerd
of het spek.
Het schouderblad met het daarbij behorende spierweefsel afzonderlijk
aangeboden, wordt aangemerkt als deel van de schouder en blijft tot
deze post behoren;
e) „karbonadestreng” bedoeld bij de onderverdelingen 0203 19 13,
0203 29 13, 0210 19 40 en 0210 19 70: het bovenste deel van het halve
dier, met been, van de eerste halswervel tot en met de staartwervels, al
dan niet met inbegrip van het haasje, het schouderblad, het zwoerd of
het spek.
De karbonadestreng wordt juist onder de wervelkolom gescheiden van
het onderste deel van het halve dier;
f) „buik” bedoeld bij de onderverdelingen 0203 19 15, 0203 29 15,
0210 12 11 en 0210 12 19: het onderste deel van het halve dier tussen
ham en schouder, ook genaamd „buikspek”, met of zonder been, maar
met het zwoerd en het spek;
g) „half baconvarken” bedoeld bij onderverdeling 0210 19 10: het halve
dier, ontdaan van de kop, de wang, het kinnebakspek, de poten, de
staart, de bladreuzel, de nier, het haasje, het schouderblad, het borst
been, de wervelkolom, het heupbeen en het middenrif;
h) „spencer” bedoeld bij onderverdeling 0210 19 10: het halve bacon
varken zonder de ham, ook indien uitgebeend;
ij) „3/4-side” bedoeld bij onderverdeling 0210 19 20: het halve bacon
varken, zonder het voorstuk, ook indien uitgebeend;
k) „middle” bedoeld bij onderverdeling 0210 19 20: het halve baconvar
ken zonder de ham en zonder het voorstuk, ook indien uitgebeend.
Tot deze onderverdeling behoren ook delen van de „middle” die weef
sel van de karbonadestreng en van de buik in de natuurlijke verhou
ding van de hele „middle” bevatten.
B. De delen afkomstig van de deelstukken bedoeld in onderdeel A, onder f),
vallen alleen onder dezelfde onderverdelingen als zij het zwoerd en het
spek bevatten.
Worden de deelstukken van de onderverdelingen 0210 11 11, 0210 11 19,
0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 en 0210 19 60 gesneden van halve
baconvarkens, waaruit reeds de in onderdeel A, onder g), genoemde
beenderen verwijderd zijn, dan is de lijn voor het snijden gelijk aan die
welke is vastgesteld in onderdeel A, respectievelijk onder b), c) of d). Deze
deelstukken of delen daarvan dienen in alle gevallen been te bevatten.
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C. Vallen onder meer onder de onderverdelingen 0206 49 00 en 0210 99 49,
de hele of halve kop van het geslachte varken (huisdier), met of zonder de
hersenen, de wang of de tong, alsmede delen daarvan.
De kop wordt van het hele of halve dier gescheiden:
— langs een rechte snede evenwijdig met de schedel;
— langs een snede die tot de ooghoogte evenwijdig loopt met de schedel
en vervolgens haaks schuin naar de snuit, waarbij het kinnebakspek
blijft vastzitten aan het hele of halve dier.
Als delen van de kop worden ook aangemerkt de wang, de snuit en de
oren, evenals het aan de kop overblijvende vlees voornamelijk van het
achterhoofd. De afzonderlijk aangeboden delen zonder been van het voor
stuk (doorregen halsspek, kinnebakspek, of niet van elkaar gescheiden
kinnebakspek en doorregen halsspek) vallen echter naargelang van de
aanbiedingsvorm onder de onderverdeling 0203 19 55, 0203 29 55,
0210 19 50 of 0210 19 81.
D. Als „spek” bedoeld bij de onderverdelingen 0209 10 11 en 0209 10 19,
wordt aangemerkt het vetweefsel van alle delen van het dier, dat zich
onder het zwoerd van het dier bevindt en dat daarmee verbonden is.
Het gewicht van het vetweefsel moet in ieder geval hoger zijn dan het
gewicht van het zwoerd.
De onderverdelingen omvatten eveneens spek dat ontdaan is van het
zwoerd.
E. Als „gedroogd of gerookt” bedoeld bij de onderverdelingen 0210 11 31,
0210 11 39, 0210 12 19 en 0210 19 60 tot en met 0210 19 89, worden
aangemerkt de producten waarvan de verhouding water/proteïne (stikstof
gehalte × 6,25) in het vlees 2,8 of minder bedraagt. Het stikstofgehalte
wordt bepaald volgens de ISO-methode 937-1978.
3. A. Wordt aangemerkt als:
a) „het hele geslachte dier” bedoeld bij de onderverdelingen 0204 10,
0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 en 0204 50 51: het hele ge
slachte dier na het uitbloeden, het ontdoen van de ingewanden en
het villen, al dan niet met inbegrip van de kop, de poten en andere
aan het geslachte dier vastzittende slachtafvallen. Indien het hele ge
slachte dier zonder kop wordt aangeboden, moet de kop van de romp
zijn gescheiden ter hoogte van de bovenste halswervel (atlaswervel).
Indien het hele geslachte dier zonder poten wordt aangeboden, moeten
de poten zijn afgescheiden ter hoogte van de voorkniegewrichten, on
derscheidenlijk spronggewrichten;
b) „het halve geslachte dier” bedoeld bij de onderverdelingen 0204 10,
0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 en 0204 50 51: het product dat
verkregen wordt door het scheiden van het hele dier in twee symmetri
sche delen door het midden van alle hals-, rug-, lenden- en staartwer
vels en door het midden van het borstbeen en het bekken;
c) „voorstuk” bedoeld bij de onderverdelingen 0204 22 10, 0204 42 10,
0204 50 13 en 0204 50 53: het voorste deel van het geslachte dier, met
of zonder de borst, dat alle beenderen, alsmede de schouders, de hals
en de ribben van vet ontdaan, omvat. Dit deel wordt door een snede
loodrecht op de wervelkolom afgescheiden en omvat ten minste vijf en
ten hoogste zeven paar ribben of delen van ribben;
d) „half voorstuk” bedoeld bij de onderverdelingen 0204 22 10,
0204 42 10, 0204 50 13 en 0204 50 53: het voorste deel van het halve
geslachte dier, met of zonder de borst, dat alle beenderen, alsmede de
schouder, de hals en de ribben van vet ontdaan, omvat. Dit deel wordt
door een snede loodrecht op de wervelkolom afgescheiden en omvat ten
minste vijf en ten hoogste zeven ribben of delen van ribben;
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e) „nierstuk en zadel” bedoeld bij de onderverdelingen 0204 22 30,
0204 42 30, 0204 50 15 en 0204 50 55: het gedeelte van het geslachte
dier dat overblijft na afscheiding van het achterstel en van het voor
stuk, met of zonder nieren. Het van het nierstuk afgescheiden zadel
moet ten minste vijf lendenwervels omvatten. Het van het zadel afge
scheiden nierstuk moet ten minste vijf paar ribben of delen van ribben
omvatten;
f) „half nierstuk en zadel” bedoeld bij de onderverdelingen 0204 22 30,
0204 42 30, 0204 50 15 en 0204 50 55: het gedeelte van het halve
geslachte dier dat overblijft na afscheiding van het halve achterstel
en van het halve voorstuk, met of zonder nieren. Het van het halve
nierstuk afgescheiden halve zadel moet ten minste vijf lendenwervels
omvatten. Het van het halve zadel afgescheiden halve nierstuk moet ten
minste vijf ribben of delen van ribben omvatten;
g) „achterstel” bedoeld bij de onderverdelingen 0204 22 50, 0204 42 50,
0204 50 19 en 0204 50 59: het achterste deel van het geslachte dier dat
alle beenderen, alsmede de poten omvat. Dit deel wordt door een snede
loodrecht op de wervelkolom afgescheiden ter hoogte van de zesde
lendenwervel iets onder het darmbeen of ter hoogte van de vierde
staartwervel, door het darmbeen, voor het bekken;
h) „half achterstel” bedoeld bij de onderverdelingen 0204 22 50,
0204 42 50, 0204 50 19 en 0204 50 59: het achterste deel van het halve
geslachte dier dat alle beenderen, alsmede de poot omvat. Dit deel
wordt door een snede loodrecht op de wervelkolom afgescheiden ter
hoogte van de zesde lendenwervel iets onder het darmbeen of ter
hoogte van de vierde staartwervel, door het darmbeen, voor het bek
ken.
B. Voor de bepaling van het aantal ribben of delen van ribben bedoeld in
onderdeel A worden slechts ribben of delen van ribben die aan de wer
velkolom vastzitten in aanmerking genomen.
4. Wordt aangemerkt als:
a) „delen van pluimvee, met been” bedoeld bij de onderverdelingen
0207 13 20 tot en met 0207 13 60, 0207 14 20 tot en met 0207 14 60,
0207 26 20 tot en met 0207 26 70, 0207 27 20 tot en met 0207 27 70,
0207 44 21 tot en met 0207 44 61, 0207 45 21 tot en met 0207 45 61,
0207 54 21 tot en met 0207 54 61, 0207 55 21 tot en met 0207 55 61 en
0207 60 21 tot en met 0207 60 61: de daarin genoemde delen, waarin alle
beenderen nog aanwezig zijn.
De hierboven genoemde delen van pluimvee, waaruit een gedeelte van de
beenderen is verwijderd, vallen onder de onderverdeling 0207 13 70,
0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71,
0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 of
0207 60 81;
b) „helften” bedoeld bij de onderverdelingen 0207 13 20, 0207 14 20,
0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21
en 0207 60 21: helften van hele dieren, verkregen door een snede langs
het borstbeen en de wervelkolom;
c) „kwarten” bedoeld bij de onderverdelingen 0207 13 20, 0207 14 20,
0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21
en 0207 60 21: achterkwarten of voorkwarten, verkregen door een dwarse
doorsnede van helften;
d) „hele vleugels, ook indien zonder spits” bedoeld bij de onderverdelingen
0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31,
0207 54 31, 0207 55 31 en 0207 60 31: delen van pluimvee, bestaande uit
het opperarmbeen, de ellepijp en het spaakbeen met de daaraan gehechte
spiermassa. De vleugelspits, met inbegrip van de beentjes van de carpus,
kan al dan niet verwijderd zijn. De sneden worden gemaakt in de gewrich
ten;
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e) „borsten” bedoeld bij de onderverdelingen 0207 13 50, 0207 14 50,
0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51
en 0207 60 51: delen van pluimvee, bestaande uit het borstbeen en de
ribben aan weerszijden daarvan, met de daaraan gehechte spiermassa;

f) „dijen” bedoeld bij de onderverdelingen 0207 13 60, 0207 14 60,
0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 en 0207 60 61: delen
van pluimvee, bestaande uit het dijbeen, het scheenbeen en het kuitbeen
met de daaraan gehechte spiermassa. De twee sneden worden gemaakt in
de gewrichten;

g) „onderdijen van kalkoenen” bedoeld bij de onderverdelingen 0207 26 60
en 0207 27 60: delen van kalkoenen, bestaande uit het scheenbeen en het
kuitbeen met de daaraan gehechte spiermassa. De twee sneden worden
gemaakt in de gewrichten;

h) „kalkoendijen, andere dan onderdijen” bedoeld bij de onderverdelingen
0207 26 70 en 0207 27 70: delen van kalkoenen, bestaande uit het dijbeen
met de daaraan gehechte spiermassa, of uit het dijbeen, het scheenbeen en
het kuitbeen met de daaraan gehechte spiermassa. De twee sneden worden
gemaakt in de gewrichten;

ij) „zogenaamde eenden- of ganzenpaletots” bedoeld bij de onderverdelingen
0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 en 0207 55 71: eenden of ganzen die
worden aangeboden geplukt, geheel schoongemaakt, zonder kop en zonder
poten, en waaruit de beenderen van het karkas (borstbeen, ribben, wer
velkolom en heiligbeen) zijn verwijderd doch waarin scheen-, dij- en op
perarmbeenderen nog aanwezig zijn.

5. Het douanerecht dat van toepassing is voor mengsels die onder dit hoofdstuk
vallen, zal als volgt zijn:

a) op mengsels, waarvan een bestanddeel ten minste 90 gewichtspercenten
uitmaakt, wordt het recht bij invoer toegepast waaraan dit bestanddeel
is onderworpen;

b) op andere mengsels wordt het recht bij invoer toegepast van het bestand
deel dat aan het hoogste recht bij invoer is onderworpen.

6. a) Niet-gekookt en niet-gebakken, gekruid vlees valt onder hoofdstuk 16. Als
„gekruid vlees” wordt aangemerkt, vlees, niet gekookt en niet gebakken,
dat, waarneembaar met het blote oog of duidelijk waarneembaar aan de
smaak, inwendig of over de totale oppervlakte is gekruid.

b) De producten van post 0210 blijven onder deze post ingedeeld, wanneer
daaraan tijdens de vervaardiging kruiden zijn toegevoegd, voor zover
daardoor hun karakter van product van post 0210 niet wordt gewijzigd.

7. Voor de toepassing van de onderverdelingen 0210 11 tot en met 0210 93
worden vlees en eetbare slachtafvallen als „gezouten of gepekeld” aange
merkt, indien zij in alle delen, inwendig en homogeen zijn gezouten en een
totaal zoutgehalte van 1,2 of meer gewichtspercenten hebben en de houdbaar
heid op lange termijn door het zouten is gewaarborgd. Voor de toepassing
van onderverdeling 0210 99 worden vlees en eetbare slachtafvallen als „ge
zouten of gepekeld” aangemerkt, indien zij in alle delen, inwendig en homo
geen zijn gezouten en een totaal zoutgehalte van 1,2 of meer gewichtspercen
ten hebben.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

12,8 + 176,8
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 176,8
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 141,4
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 212,2
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 265,2
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 303,4
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 176,8
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 176,8
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 141,4
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 221,1
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 265,3
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 221,1
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 221,1
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 304,1
€/100 kg/net (1)

—

0201

Vlees van runderen, vers of gekoeld:

0201 10 00

– hele en halve dieren

0201 20

– andere delen, met been:

0201 20 20

– – „compensated quarters”

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

– – voorvoeten en voorspannen

– – achtervoeten en achterspannen

– – andere

– zonder been

0202

Vlees van runderen, bevroren:

0202 10 00

– hele en halve dieren

0202 20

– andere delen, met been:

0202 20 10

– – „compensated quarters”

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

– – voorvoeten en voorspannen

– – achtervoeten en achterspannen

– – andere

0202 30

– zonder been:

0202 30 10

– – voorvoeten, geheel of verdeeld in ten hoogste vijf delen, waar

bij iedere voorvoet in één enkel vriesblok wordt aangeboden;
zogenaamde „compensated quarters” aangeboden in twee vries
blokken, waarvan het ene blok de voorvoet in zijn geheel of
verdeeld in ten hoogste vijf delen omvat, en het andere de
achtervoet, zonder de filet, in één enkel deel
0202 30 50

– – als „crops”, „chucks and blades” en „briskets” aangeduide de

len (2)
0202 30 90

0203

– – ander

Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren:
– vers of gekoeld:

(1) WTO-tariefcontingenten.
(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarde dat een echtheidscertificaat wordt overgelegd, hetwelk is
afgegeven onder de voorwaarden voorzien in Verordening (EEG) nr. 139/81 van de Commissie (PB L 15 van 17.1.1981, blz. 4).
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

53,6 €/100 kg/
net (1)

—

vrij

—

77,8 €/100 kg/
net (1)

—

60,1 €/100 kg/
net (1)

—

vrij

—

60,1 €/100 kg/
net (1)

—

86,9 €/100 kg/
net (1)

—

46,7 €/100 kg/
net (1)

—

86,9 €/100 kg/
net (1)

—

86,9 €/100 kg/
net (1)

—

vrij

—

53,6 €/100 kg/
net (1)

—

vrij

—

77,8 €/100 kg/
net (1)

—

60,1 €/100 kg/
net (1)

—

vrij

—

0203 11

– – hele en halve dieren:

0203 11 10

– – – huisdieren

0203 11 90

– – – andere

0203 12

– – hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been:
– – – van huisdieren:

0203 12 11
0203 12 19

– – – – hammen en delen daarvan

– – – – schouders en delen daarvan

0203 12 90

– – – andere

0203 19

– – ander:
– – – van huisdieren:

0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15

– – – – voorstukken en delen daarvan

– – – – karbonadestrengen en delen daarvan

– – – – buiken (buikspek) en delen daarvan

– – – – ander:

0203 19 55
0203 19 59
0203 19 90

– – – – – zonder been

– – – – – ander

– – – ander
– bevroren:

0203 21

– – hele en halve dieren:

0203 21 10

– – – huisdieren

0203 21 90

– – – andere

0203 22

– – hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been:
– – – van huisdieren:

0203 22 11
0203 22 19

– – – – hammen en delen daarvan

– – – – schouders en delen daarvan

0203 22 90

– – – andere

0203 29

– – ander:
– – – van huisdieren:

(1) WTO-tariefcontingenten.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

60,1 €/100 kg/
net (1)

—

86,9 €/100 kg/
net (1)

—

46,7 €/100 kg/
net (1)

—

86,9 €/100 kg/
net (1)

—

86,9 €/100 kg/
net (1)

—

vrij

—

12,8 + 171,3
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 171,3
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 119,9
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 188,5
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 222,7
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 222,7
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 311,8
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 128,8
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 128,8
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 90,2
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 141,7
€/100 kg/net (1)

—

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

– – – – voorstukken en delen daarvan

– – – – karbonadestrengen en delen daarvan

– – – – buiken (buikspek) en delen daarvan

– – – – ander:

0203 29 55

0203 29 59

– – – – – zonder been

– – – – – ander

0203 29 90

– – – ander

0204

Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren:

0204 10 00

– hele en halve lammeren, vers of gekoeld

– ander vlees van schapen, vers of gekoeld:

0204 21 00

– – hele en halve dieren

0204 22

– – andere delen, met been:

0204 22 10

– – – voorstukken en halve voorstukken

0204 22 30

0204 22 50

0204 22 90

0204 23 00

0204 30 00

– – – nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels

– – – achterstellen en halve achterstellen

– – – andere

– – zonder been

– hele en halve lammeren, bevroren

– ander vlees van schapen, bevroren:

0204 41 00

– – hele en halve dieren

0204 42

– – andere delen, met been:

0204 42 10

– – – voorstukken en halve voorstukken

0204 42 30

– – – nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels

(1) WTO-tariefcontingenten.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

12,8 + 167,5
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 167,5
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 234,5
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 234,5
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 171,3
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 119,9
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 188,5
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 222,7
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 222,7
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 311,8
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 128,8
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 90,2
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 141,7
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 167,5
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 167,5
€/100 kg/net (1)

—

12,8 + 234,5
€/100 kg/net (1)

—

5,1

—

0204 42 50
0204 42 90

– – – achterstellen en halve achterstellen

– – – andere

0204 43

– – zonder been:

0204 43 10

– – – van lammeren

0204 43 90
0204 50

– – – andere

– vlees van geiten:
– – vers of gekoeld:

0204 50 11
0204 50 13
0204 50 15
0204 50 19

– – – hele en halve dieren

– – – voorstukken en halve voorstukken

– – – nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels

– – – achterstellen en halve achterstellen

– – – ander:

0204 50 31
0204 50 39

– – – – delen met been

– – – – delen zonder been

– – bevroren:

0204 50 51
0204 50 53
0204 50 55
0204 50 59

– – – hele en halve dieren

– – – voorstukken en halve voorstukken

– – – nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels

– – – achterstellen en halve achterstellen

– – – ander:

0204 50 71
0204 50 79

– – – – delen met been

– – – – delen zonder been

0205 00

Vlees van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels,
vers, gekoeld of bevroren:

0205 00 20

– vers of gekoeld

(1) WTO-tariefcontingenten.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

5,1

—

vrij

—

12,8 + 303,4
€/100 kg/net (1)

—

vrij

—

0205 00 80

– bevroren

0206

Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van scha
pen, van geiten, van paarden, van ezels, van muildieren of van
muilezels, vers, gekoeld of bevroren:

0206 10

– van runderen, vers of gekoeld:

0206 10 10

– – bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische produc

ten (1)
– – andere:

0206 10 95
0206 10 98

– – – longhaasjes en omlopen

– – – andere
– van runderen, bevroren:

0206 21 00

– – tongen

vrij

—

0206 22 00

– – levers

vrij

—

0206 29

– – andere:

0206 29 10

– – – bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische produc

vrij

—

12,8 + 304,1
€/100 kg/net (2)

—

ten (1)
– – – andere:

0206 29 91

– – – – longhaasjes en omlopen

0206 29 99

– – – – andere

vrij

—

0206 30 00

– van varkens, vers of gekoeld

vrij

—

– van varkens, bevroren:

0206 41 00

– – levers

vrij

—

0206 49 00

– – andere

vrij

—

0206 80

– andere, vers of gekoeld:

0206 80 10

– – bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische produc

vrij

—

ten (1)
– – andere:

0206 80 91

– – – van paarden, van ezels, van muildieren en van muilezels

6,4

—

0206 80 99

– – – van schapen en van geiten

vrij

—

0206 90

– andere, bevroren:

0206 90 10

– – bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische produc

vrij

—

ten (1)
– – andere:

0206 90 91

– – – van paarden, van ezels, van muildieren en van muilezels

6,4

—

0206 90 99

– – – van schapen en van geiten

vrij

—

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
(2) WTO-tariefcontingenten.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

26,2 €/100 kg/
net (1)

—

29,9 €/100 kg/
net (1)

—

32,5 €/100 kg/
net (1)

—

29,9 €/100 kg/
net (1)

—

32,5 €/100 kg/
net (1)

—

102,4 €/100 kg/
net (1)

—

35,8 €/100 kg/
net (1)

—

26,9 €/100 kg/
net (1)

—

18,7 €/100 kg/
net (1)

—

60,2 €/100 kg/
net (1)

—

46,3 €/100 kg/
net (1)

—

100,8 €/100 kg/
net (1)

—

0207

Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post
0105), vers, gekoeld of bevroren:
– van pluimvee van de soort Gallus domesticus:

0207 11

– – niet in stukken gesneden, vers of gekoeld:

0207 11 10

– – – geplukt, ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde kip

pen 83 %)
0207 11 30

– – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch

met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde
kippen 70 %)
0207 11 90

– – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder po

ten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zo
genaamde kippen 65 %), of in andere staat aangeboden
0207 12

– – niet in stukken gesneden, bevroren:

0207 12 10

– – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch

met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde
kippen 70 %)
0207 12 90

– – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder po

ten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zo
genaamde kippen 65 %), of in andere staat aangeboden
0207 13

– – delen en slachtafvallen, vers of gekoeld:
– – – delen:

0207 13 10

– – – – zonder been

– – – – met been:

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 40

– – – – – helften en kwarten

– – – – – hele vleugels, ook indien zonder spits

– – – – – ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspit

sen
0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

– – – – – borsten en delen daarvan

– – – – – dijen en delen daarvan

– – – – – andere

– – – slachtafvallen:

0207 13 91

– – – – levers

6,4

—

0207 13 99

– – – – andere

18,7 €/100 kg/net

—

(1) WTO-tariefcontingenten.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

102,4 €/100 kg/
net (1)

—

35,8 €/100 kg/
net (1)

—

26,9 €/100 kg/
net (1)

—

18,7 €/100 kg/
net (1)

—

60,2 €/100 kg/
net (1)

—

46,3 €/100 kg/
net (1)

—

100,8 €/100 kg/
net (1)

—

0207 14

– – delen en slachtafvallen, bevroren:
– – – delen:

0207 14 10

– – – – zonder been

– – – – met been:

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 40

– – – – – helften en kwarten

– – – – – hele vleugels, ook indien zonder spits

– – – – – ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspit

sen
0207 14 50

0207 14 60

0207 14 70

– – – – – borsten en delen daarvan

– – – – – dijen en delen daarvan

– – – – – andere

– – – slachtafvallen:

0207 14 91

– – – – levers

6,4

—

0207 14 99

– – – – andere

18,7 €/100 kg/net

—

34 €/100 kg/
net (1)

—

37,3 €/100 kg/
net (1)

—

34 €/100 kg/
net (1)

—

37,3 €/100 kg/
net (1)

—

85,1 €/100 kg/
net (1)

—

– van kalkoenen:

0207 24

– – niet in stukken gesneden, vers of gekoeld:

0207 24 10

– – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch

met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde
kalkoenen 80 %)
0207 24 90

– – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder po

ten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zo
genaamde kalkoenen 73 %), of in andere staat aangeboden
0207 25

– – niet in stukken gesneden, bevroren:

0207 25 10

– – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch

met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde
kalkoenen 80 %)
0207 25 90

– – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder po

ten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zo
genaamde kalkoenen 73 %), of in andere staat aangeboden
0207 26

– – delen en slachtafvallen, vers of gekoeld:
– – – delen:

0207 26 10

– – – – zonder been

(1) WTO-tariefcontingenten.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

41 €/100 kg/
net (1)

—

26,9 €/100 kg/
net (1)

—

18,7 €/100 kg/
net (1)

—

67,9 €/100 kg/
net (1)

—

25,5 €/100 kg/
net (1)

—

46 €/100 kg/
net (1)

—

83 €/100 kg/
net (1)

—

– – – – met been:

0207 26 20
0207 26 30
0207 26 40

– – – – – helften en kwarten

– – – – – hele vleugels, ook indien zonder spits

– – – – – ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspit

sen
0207 26 50

– – – – – borsten en delen daarvan

– – – – – dijen en delen daarvan:

0207 26 60
0207 26 70
0207 26 80

– – – – – – onderdijen en delen daarvan

– – – – – – andere

– – – – – andere

– – – slachtafvallen:

0207 26 91

– – – – levers

6,4

—

0207 26 99

– – – – andere

18,7 €/100 kg/net

—

0207 27

– – delen en slachtafvallen, bevroren:

85,1 €/100 kg/
net (1)

—

41 €/100 kg/
net (1)

—

26,9 €/100 kg/
net (1)

—

18,7 €/100 kg/
net (1)

—

67,9 €/100 kg/
net (1)

—

25,5 €/100 kg/
net (1)

—

46 €/100 kg/
net (1)

—

83 €/100 kg/
net (1)

—

6,4

—

– – – delen:

0207 27 10

– – – – zonder been

– – – – met been:

0207 27 20
0207 27 30
0207 27 40

– – – – – helften en kwarten

– – – – – hele vleugels, ook indien zonder spits

– – – – – ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspit

sen
0207 27 50

– – – – – borsten en delen daarvan

– – – – – dijen en delen daarvan:

0207 27 60
0207 27 70
0207 27 80

– – – – – – onderdijen en delen daarvan

– – – – – – andere

– – – – – andere

– – – slachtafvallen:

0207 27 91

– – – – levers

(1) WTO-tariefcontingenten.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

18,7 €/100 kg/net

—

38 €/100 kg/net

—

0207 27 99

– – – – andere
– van eenden:

0207 41

– – niet in stukken gesneden, vers of gekoeld:

0207 41 20

– – – geplukt, uitgebloed, ontdarmd maar niet schoongemaakt, met

kop en met poten (zogenaamde eenden 85 %)
0207 41 30

– – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch

met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde
eenden 70 %)
46,2 €/100 kg/net
0207 41 80

– – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder po

ten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zo
genaamde eenden 63 %), of in andere staat aangeboden
51,3 €/100 kg/net
0207 42

– – niet in stukken gesneden, bevroren:

0207 42 30

– – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch

met hals, met hart, met lever en met spiermaag (zogenaamde
eenden 70 %)
46,2 €/100 kg/net
0207 42 80

—

—

—

– – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder po

ten, zonder hart, zonder lever en zonder spiermaag (zo
genaamde eenden 63 %), of in andere staat aangeboden
51,3 €/100 kg/net
0207 43 00

– – vette levers (foies gras), vers of gekoeld

0207 44

– – andere, vers of gekoeld:

—

vrij

—

128,3 €/100 kg/
net

—

– – – delen:

0207 44 10

– – – – zonder been

– – – – met been:

0207 44 21

– – – – – helften en kwarten

56,4 €/100 kg/net

—

0207 44 31

– – – – – hele vleugels, ook indien zonder spits

26,9 €/100 kg/net

—

0207 44 41

– – – – – ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspit

18,7 €/100 kg/net

—

115,5 €/100 kg/
net

—

46,3 €/100 kg/net

—

sen
0207 44 51

– – – – – borsten en delen daarvan

0207 44 61

– – – – – dijen en delen daarvan

0207 44 71

– – – – – zogenaamde eendenpaletots

66 €/100 kg/net

—

0207 44 81

– – – – – andere

123,2 €/100 kg/
net

—

6,4

—

18,7 €/100 kg/net

—

– – – slachtafvallen:

0207 44 91

– – – – levers, andere dan vette levers (foies gras)

0207 44 99

– – – – andere
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

128,3 €/100 kg/
net

—

0207 45

– – andere, bevroren:
– – – delen:

0207 45 10

– – – – zonder been

– – – – met been:

0207 45 21

– – – – – helften en kwarten

56,4 €/100 kg/net

—

0207 45 31

– – – – – hele vleugels, ook indien zonder spits

26,9 €/100 kg/net

—

0207 45 41

– – – – – ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspit

18,7 €/100 kg/net

—

115,5 €/100 kg/
net

—

46,3 €/100 kg/net

—

sen
0207 45 51

– – – – – borsten en delen daarvan

0207 45 61

– – – – – dijen en delen daarvan

0207 45 71

– – – – – zogenaamde eendenpaletots

66 €/100 kg/net

—

0207 45 81

– – – – – andere

123,2 €/100 kg/
net

—

– – – slachtafvallen:
– – – – levers:

0207 45 93

– – – – – vette levers (foies gras)

vrij

—

0207 45 95

– – – – – andere

6,4

—

0207 45 99

– – – – andere

18,7 €/100 kg/net

—

45,1 €/100 kg/net

—

indien met hart en met spiermaag (zogenaamde ganzen
75 %), of in andere staat aangeboden
48,1 €/100 kg/net

—

– van ganzen:

0207 51

– – niet in stukken gesneden, vers of gekoeld:

0207 51 10

– – – geplukt, uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en met poten

(zogenaamde ganzen 82 %)
0207 51 90

– – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, ook

0207 52

– – niet in stukken gesneden, bevroren:

0207 52 10

– – – geplukt, uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en met poten

(zogenaamde ganzen 82 %)
0207 52 90

0207 53 00

45,1 €/100 kg/net

—

indien met hart en met spiermaag (zogenaamde ganzen
75 %), of in andere staat aangeboden
48,1 €/100 kg/net

—

– – – geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, ook

– – vette levers (foies gras), vers of gekoeld

vrij

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

110,5 €/100 kg/
net

—

0207 54

– – andere, vers of gekoeld:
– – – delen:

0207 54 10

– – – – zonder been

– – – – met been:

0207 54 21

– – – – – helften en kwarten

52,9 €/100 kg/net

—

0207 54 31

– – – – – hele vleugels, ook indien zonder spits

26,9 €/100 kg/net

—

0207 54 41

– – – – – ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspit

18,7 €/100 kg/net

—

sen
0207 54 51

– – – – – borsten en delen daarvan

86,5 €/100 kg/net

—

0207 54 61

– – – – – dijen en delen daarvan

69,7 €/100 kg/net

—

0207 54 71

– – – – – zogenaamde ganzenpaletots

66 €/100 kg/net

—

0207 54 81

– – – – – andere

123,2 €/100 kg/
net

—

6,4

—

18,7 €/100 kg/net

—

110,5 €/100 kg/
net

—

– – – slachtafvallen:

0207 54 91

– – – – levers, andere dan vette levers (foies gras)

0207 54 99

– – – – andere

0207 55

– – andere, bevroren:
– – – delen:

0207 55 10

– – – – zonder been

– – – – met been:

0207 55 21

– – – – – helften en kwarten

52,9 €/100 kg/net

—

0207 55 31

– – – – – hele vleugels, ook indien zonder spits

26,9 €/100 kg/net

—

0207 55 41

– – – – – ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspit

18,7 €/100 kg/net

—

sen
0207 55 51

– – – – – borsten en delen daarvan

86,5 €/100 kg/net

—

0207 55 61

– – – – – dijen en delen daarvan

69,7 €/100 kg/net

—

0207 55 71

– – – – – zogenaamde ganzenpaletots

66 €/100 kg/net

—

0207 55 81

– – – – – andere

123,2 €/100 kg/
net

—

– – – slachtafvallen:
– – – – levers:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

0207 55 93

– – – – – vette levers (foies gras)

vrij

—

0207 55 95

– – – – – andere

6,4

—

0207 55 99

– – – – andere

18,7 €/100 kg/net

—

0207 60

– van parelhoenders:

0207 60 05

– – niet in stukken gesneden, vers, gekoeld of bevroren

49,3 €/100 kg/net

—

128,3 €/100 kg/
net

—

– – andere, vers, gekoeld of bevroren:
– – – delen:

0207 60 10

– – – – zonder been

– – – – met been:

0207 60 21

– – – – – helften en kwarten

54,2 €/100 kg/net

—

0207 60 31

– – – – – hele vleugels, ook indien zonder spits

26,9 €/100 kg/net

—

0207 60 41

– – – – – ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspit

18,7 €/100 kg/net

—

115,5 €/100 kg/
net

—

46,3 €/100 kg/net

—

123,2 €/100 kg/
net

—

sen
0207 60 51

– – – – – borsten en delen daarvan

0207 60 61

– – – – – dijen en delen daarvan

0207 60 81

– – – – – andere

– – – slachtafvallen:

0207 60 91

– – – – levers

6,4

—

0207 60 99

– – – – andere

18,7 €/100 kg/net

—

0208

Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of
bevroren:

0208 10

– van konijnen of van hazen:

0208 10 10

– – van tamme konijnen

6,4

—

0208 10 90

– – andere

vrij

—

0208 30 00

– van primaten

9

—

0208 40

– van walvissen, van dolfijnen of van bruinvissen (zoogdieren

van de orde „Cetacea”); van lamantijnen of van doejongs
(zoogdieren van de orde „Sirenia”); van zeehonden, van zee
leeuwen of van walrussen (zoogdieren van de suborde „Pin
nipedia”):
0208 40 10

– – vlees van walvissen

6,4

—

0208 40 20

– – vlees van zeehonden

6,4

—

0208 40 80

– – andere

9

—

0208 50 00

– van reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begre

9

—

pen)
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

9

—

0208 60 00

– van kamelen en van andere kameelachtigen (Camelidae)

0208 90

– andere:

0208 90 10

– – van tamme duiven

6,4

—

0208 90 30

– – van wild (met uitzondering van konijnen of van hazen)

vrij

—

0208 90 60

– – van rendieren

9

—

0208 90 70

– – kikkerbilletjes

6,4

—

0208 90 98

– – andere

9

—

0209

Spek (ander dan doorregen spek), alsmede varkensvet en vet
van gevogelte, niet gesmolten noch anderszins geëxtraheerd,
vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of ge
rookt:

0209 10

– van varkens:
– – spek:

0209 10 11

– – – vers, gekoeld, bevroren, gezouten of gepekeld

21,4 €/100 kg/net

—

0209 10 19

– – – gedroogd of gerookt

23,6 €/100 kg/net

—

0209 10 90

– – varkensvet

12,9 €/100 kg/net

—

0209 90 00

– ander

41,5 €/100 kg/net

—

0210

Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd
of gerookt; meel en poeder van vlees of van slachtafvallen,
geschikt voor menselijke consumptie:
– vlees van varkens:

0210 11

– – hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been:
– – – van varkens (huisdieren):
– – – – gezouten of gepekeld:

0210 11 11

– – – – – hammen en delen daarvan

77,8 €/100 kg/net

—

0210 11 19

– – – – – schouders en delen daarvan

60,1 €/100 kg/net

—

151,2 €/100 kg/
net

—

119 €/100 kg/net

—

15,4

—

46,7 €/100 kg/net

—

– – – – gedroogd of gerookt:

0210 11 31

– – – – – hammen en delen daarvan

0210 11 39

– – – – – schouders en delen daarvan

0210 11 90

– – – andere

0210 12

– – buiken (buikspek) en delen daarvan:
– – – van varkens (huisdieren):

0210 12 11

– – – – gezouten of gepekeld

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 50
▼B
GN-code
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douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

77,8 €/100 kg/net

—

15,4

—

0210 12 19

– – – – gedroogd of gerookt

0210 12 90

– – – andere

0210 19

– – ander:
– – – van varkens (huisdieren):
– – – – gezouten of gepekeld:

0210 19 10

– – – – – halve baconvarkens en „spencers”

68,7 €/100 kg/net

—

0210 19 20

– – – – – „3/4 sides” en „middles”

75,1 €/100 kg/net

—

0210 19 30

– – – – – voorstukken en delen daarvan

60,1 €/100 kg/net

—

0210 19 40

– – – – – karbonadestrengen en delen daarvan

86,9 €/100 kg/net

—

0210 19 50

– – – – – ander

86,9 €/100 kg/net

—

– – – – gedroogd of gerookt:

0210 19 60

– – – – – voorstukken en delen daarvan

119 €/100 kg/net

—

0210 19 70

– – – – – karbonadestrengen en delen daarvan

149,6 €/100 kg/
net

—

151,2 €/100 kg/
net

—

151,2 €/100 kg/
net

—

15,4

—

15,4 + 265,2
€/100 kg/net

—

15,4 + 303,4
€/100 kg/net

—

15,4

—

15,4

—

– – – – – ander:

0210 19 81

0210 19 89

– – – – – – zonder been

– – – – – – ander

0210 19 90

– – – ander

0210 20

– vlees van runderen:

0210 20 10

– – met been

0210 20 90

– – zonder been

– ander, meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, ge

schikt voor menselijke consumptie, daaronder begrepen:
0210 91 00

– – van primaten

0210 92

– – van walvissen, van dolfijnen of van bruinvissen (zoogdieren

van de orde „Cetacea”); van lamantijnen of van doejongs
(zoogdieren van de orde „Sirenia”); van zeehonden, van
zeeleeuwen of van walrussen (zoogdieren van de suborde
„Pinnipedia”):
0210 92 10

– – – van walvissen, van dolfijnen of van bruinvissen (zoogdieren

van de orde „Cetacea”); van lamantijnen of van doejongs
(zoogdieren van de orde „Sirenia”)
– – – andere:
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Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

130 €/100 kg/net

—

15,4

—

15,4 + 303,4
€/100 kg/net

—

15,4

—

6,4

—

222,7 €/100 kg/
net

—

311,8 €/100 kg/
net

—

15,4

—

130 €/100 kg/
net (1)

—

0210 92 91

– – – – vlees

0210 92 92

– – – – slachtafvallen

0210 92 99

– – – – meel en poeder, van vlees of van slachtafvallen

0210 93 00

– – van reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begre

pen)
0210 99

– – andere:
– – – vlees:

0210 99 10

– – – – van paarden, gezouten, gepekeld of gedroogd
– – – – van schapen en van geiten:

0210 99 21
0210 99 29

– – – – – met been
– – – – – zonder been

0210 99 31

– – – – van rendieren

0210 99 39

– – – – ander
– – – slachtafvallen:
– – – – van varkens (huisdieren):

0210 99 41

– – – – – levers

64,9 €/100 kg/net

—

0210 99 49

– – – – – andere

47,2 €/100 kg/net

—

15,4 + 303,4
€/100 kg/net

—

12,8

—

vrij

—

– – – – van runderen:

0210 99 51
0210 99 59

– – – – – longhaasjes en omlopen
– – – – – andere
– – – – andere:
– – – – – levers van pluimvee:

0210 99 71

– – – – – – vette levers (foies gras), van ganzen en van eenden,

gezouten of gepekeld
0210 99 79

– – – – – – andere

6,4

—

0210 99 85

– – – – – andere

15,4

—

0210 99 90

– – – meel en poeder, van vlees of van slachtafvallen

15,4 + 303,4
€/100 kg/net

—

(1) WTO-tariefcontingenten.
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HOOFDSTUK 3
VIS, SCHAALDIEREN, WEEKDIEREN EN ANDERE ONGEWERVELDE
WATERDIEREN
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) zoogdieren bedoeld bij post 0106;
b) vlees van zoogdieren bedoeld bij post 0106 (post 0208 of 0210);
c) vis (levers, kuit en hom daaronder begrepen), schaaldieren, weekdieren en
andere ongewervelde waterdieren, dood en naar hun aard of naar de toe
stand waarin zij zich bevinden ongeschikt voor menselijke consumptie
(hoofdstuk 5); meel, poeder en pellets van vis, van schaaldieren, van
weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor
menselijke consumptie (post 2301);
d) kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit kuit (post 1604).
2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden als „pellets” aangemerkt, pro
ducten die, door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een kleine
hoeveelheid, in de vorm van cilinders, bolletjes, enz., zijn geagglomereerd.
Aanvullende aantekeningen (GN)
1. Voor de toepassing van onderverdelingen 0305 32 11 en 0305 32 19 worden
kabeljauwfilets (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) met een
totaal zoutgehalte van 12 of meer gewichtspercenten die zonder verdere in
dustriële verwerking geschikt zijn voor menselijke consumptie, als gezouten
vis aangemerkt.
Bevroren kabeljauwfilets die echter een totaal zoutgehalte bevatten van min
der dan 12 gewichtspercenten, moeten onder onderverdelingen 0304 71 10 en
0304 71 90 worden ingedeeld voor zover de daadwerkelijke en langdurige
houdbaarheid voornamelijk het gevolg is van bevriezing.
2. Voor de toepassing van de in de derde alinea vermelde onderverdelingen
omvat de benaming „filet” ook „loins”, dat wil zeggen de repen vlees die
de boven- of onder-, linker- of rechterhelft van een vis vormen, voor zover de
kop, de ingewanden, de vinnen (rugvinnen, aarsvinnen, staartvinnen, buikvin
nen, borstvinnen) en de graten (ruggengraat of wervelkolom, zijgraten of
ribben, kieuwboog of kieuwstraal, enz.) zijn verwijderd.
De indeling van deze producten als filets wijzigt niet als zij in stukken worden
gesneden, op voorwaarde dat kan worden vastgesteld dat deze stukken van
filets zijn verkregen.
De bepalingen van de eerste twee alinea's gelden voor de volgende vissen:
a) tonijn (van het geslacht Thunnus) van onderverdelingen 0304 49 90 en
0304 87 00;
b) zwaardvis (Xiphias gladius) van
0304 84 00;

onderverdelingen

0304 45 00

en

c) marlijn, zeilvis en speervis (van de familie „Istiophoridae”) van onder
verdelingen 0304 49 90 en 0304 89 90;
d) oceanische haai (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon ty
pus, of die behoort tot een der families „Alopiidae”, „Carcharhinidae”,
„Sphyrnidae” en „Isuridae”) van onderverdelingen 0304 47 90 en
0304 88 19.
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Omschrĳving
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douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

0301

Levende vis:
– siervis:

0301 11 00

– – zoetwatervis

vrij

—

0301 19 00

– – andere

7,5

—

8

—

12

—

– andere levende vis:

0301 91

– – forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus

clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, On
corhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster):
0301 91 10

– – – van de soorten Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chry

sogaster
0301 91 90

– – – andere

0301 92

– – paling of aal (Anguilla spp.):

0301 92 10

– – – met een lengte van minder dan 12 cm

vrij

—

0301 92 30

– – – met een lengte van 12 of meer, maar minder dan 20 cm

vrij

—

0301 92 90

– – – met een lengte van 20 cm of meer

vrij

—

0301 93 00

– – karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon

8

—

idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopha
ryngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hassel
ti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
0301 94

– – Atlantische en Pacifische blauwvintonijn (Thunnus thynnus,

Thunnus orientalis):
0301 94 10

– – – Atlantische blauwvintonijn (Thunnus thynnus)

16

—

0301 94 90

– – – Pacifische blauwvintonijn (Thunnus orientalis)

16

—

0301 95 00

– – zuidelijke blauwvintonijn (Thunnus maccoyii)

16

—

0301 99

– – andere:

2

—

– – – zoetwatervis:

0301 99 11

– – – – Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor

buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhyn
chus rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donau
zalm (Hucho hucho)
0301 99 17

– – – – andere

8

—

0301 99 85

– – – andere

16

—

0302

Vis, vers of gekoeld, andere dan visfilets en ander visvlees
bedoeld bij post 0304:
– zalmachtigen (Salmonidae), met uitzondering van eetbaar

slachtafval van vis van onderverdelingen 0302 91 tot en
met 0302 99:
0302 11

– – forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus

clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, On
corhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster):
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1

2

3

4

8

—

12

—

12

—

2

—

cho)

2

—

– – andere

8

—

0302 11 10

– – – van de soorten Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chry

sogaster
0302 11 20

– – – van de soort Oncorhynchus mykiss, met kop en kieuwen,

doch ontdaan van ingewanden („gutted”), wegende meer
dan 1,2 kg per stuk, of ontdaan van de kop („heads off”)
en van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted”), we
gende meer dan 1 kg per stuk
0302 11 80

– – – andere

0302 13 00

– – Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor

buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhyn
chus rhodurus)
0302 14 00
0302 19 00

– – Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hu

– platvis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,

Scophthalmidae en Citharidae), met uitzondering van eet
baar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen
0302 91 tot en met 0302 99:
0302 21

– – heilbot (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippo

glossus, Hippoglossus stenolepis):
0302 21 10

– – – zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides)

8

—

0302 21 30

– – – Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

8

—

0302 21 90

– – – Pacifische heilbot (Hippoglossus stenolepis)

15

—

0302 22 00

– – schol (Pleuronectes platessa)

7,5

—

0302 23 00

– – tong (Solea spp.)

15

—

0302 24 00

– – tarbot (Psetta maxima)

15

—

0302 29

– – andere:

0302 29 10

– – – schartong (Lepidorhombus spp.)

15

—

0302 29 80

– – – andere

15

—

22 (2) (3)

—

22

—

22 (2) (3)

—

– tonijn (van het geslacht Thunnus) en boniet (Euthynnus (Kat

suwonus)pelamis), met uitzondering van eetbaar slachtafval
van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0302 91 tot en met
0302 99:
0302 31

– – witte tonijn (Thunnus alalunga):

0302 31 10

– – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten be

doeld bij post 1604 (1)
0302 31 90

– – – andere

0302 32

– – geelvintonijn (Thunnus albacares):

0302 32 10

– – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten be

doeld bij post 1604 (1)

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
(2) Autonoom douanerecht: vrij.
(3) WTO-tariefcontingenten.
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1

2

3

4

22

—

22 (2) (3)

—

22

—

22 (2) (3)

—

22

—

22 (2) (3)

—

22

—

22 (2) (3)

—

22

—

22 (2) (3)

—

22

—

22 (2) (3)

—

22

—

0302 32 90

– – – andere

0302 33

– – boniet:

0302 33 10

– – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten be

doeld bij post 1604 (1)
0302 33 90

– – – andere

0302 34

– – grootoogtonijn (Thunnus obesus):

0302 34 10

– – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten be

doeld bij post 1604 (1)
0302 34 90

– – – andere

0302 35

– – Atlantische en Pacifische blauwvintonijn (Thunnus thynnus,

Thunnus orientalis):
– – – Atlantische blauwvintonijn (Thunnus thynnus):

0302 35 11

– – – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten

bedoeld bij post 1604 (1)
0302 35 19

– – – – andere
– – – Pacifische blauwvintonijn (Thunnus orientalis):

0302 35 91

– – – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten

bedoeld bij post 1604 (1)
0302 35 99

– – – – andere

0302 36

– – zuidelijke blauwvintonijn (Thunnus maccoyii):

0302 36 10

– – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten be

doeld bij post 1604 (1)
0302 36 90

– – – andere

0302 39

– – andere:

0302 39 20

– – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten be

doeld bij post 1604 (1)
0302 39 80

– – – andere
– haring (Clupea harengus, Clupea pallasii), ansjovis (Engraulis

spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinel
la's (Sardinella spp.), sprot (Sprattus sprattus), makreel
(Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japoni
cus), dwergmakreel (Rastrelliger spp.), koningsmakreel
(Scomberomorus spp.), horsmakreel (Trachurus spp.), paar
denhorsmakreel (Caranx spp.), cobia (Rachycentron cana
dum), zilverpomfrets (Pampus spp.), Japanse makreelgeep
(Cololabis saira), stekelmakreel (Decapterus spp.), lodde (Mal
lotus villosus), zwaardvis (Xiphias gladius), Oostdwergtonijn
(Euthynnus affinis), bonieten (Sarda spp.), zeilvissen (Isti
ophoridae), met uitzondering van eetbaar slachtafval van
vis bedoeld bij de onderverdelingen 0302 91 tot en met
0302 99:

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
(2) Autonoom douanerecht: vrij.
(3) WTO-tariefcontingenten.
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Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

0302 41 00

– – haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

(1)

—

0302 42 00

– – ansjovis (Engraulis spp.)

15

—

0302 43

– – sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella's

23

—

15

—

(2)

—

(3)

—

(Sardinella spp.) en sprot (Sprattus sprattus):
0302 43 10

– – – sardines van de soort Sardina pilchardus

0302 43 30

– – – sardines van het geslacht Sardinops; sardinella's (Sardinella

spp.)
0302 43 90

– – – sprot (Sprattus sprattus)

0302 44 00

– – makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scom

ber japonicus)
0302 45

– – horsmakreel (Trachurus spp.):

0302 45 10

– – – Atlantische horsmakreel (Trachurus trachurus)

15

—

0302 45 30

– – – Chileense horsmakreel (Trachurus murphyi)

15

—

0302 45 90

– – – andere

15

—

0302 46 00

– – cobia (Rachycentron canadum)

15

—

0302 47 00

– – zwaardvis (Xiphias gladius)

15

—

0302 49

– – andere:

22 (5) (6)

—

– – – Oostdwergtonijn (Euthynnus affinis):

0302 49 11

– – – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten

bedoeld bij post 1604 (4)
0302 49 19

– – – – andere

22

—

0302 49 90

– – – andere

15

—

– vis die behoort tot een der families „Bregmacerotidae”,

„Euclichthyidae”, „Gadidae”, „Macrouridae”, „Melano
nidae”, „Merlucciidae”, „Moridae” en „Muraenolepididae”,
met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij
de onderverdelingen 0302 91 tot en met 0302 99:
0302 51

– – kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha

lus):
0302 51 10

– – – van de soort Gadus morhua

12

—

0302 51 90

– – – andere

12

—

0302 52 00

– – schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

—

0302 53 00

– – koolvis (Pollachius virens)

7,5

—

0302 54

– – heek (Merluccius spp., Urophycis spp.):
– – – van het geslacht Merluccius:

(1) — Van 1 januari t/m 14 februari en van 16 juni t/m 31 december: 15. WTO-tariefcontingenten.
— Van 15 februari t/m 15 juni: vrij.
(2) — Van 1 januari t/m 14 februari en van 16 juni t/m 31 december: 13.
— Van 15 februari t/m 15 juni: vrij.
(3) — Van 1 januari t/m 14 februari en van 16 juni t/m 31 december: 20.
— Van 15 februari t/m 15 juni: vrij.
(4) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
(5) Autonoom douanerecht: vrij.
(6) WTO-tariefcontingenten.
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Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

15

—

15

—

15 (1)

—

0302 54 11

– – – – Kaapse heek (Merluccius capensis of Merluccius para

doxus)
0302 54 15

– – – – Australische heek (Merluccius australis)

0302 54 19

– – – – andere

0302 54 90

– – – van het geslacht Urophycis

15

—

0302 55 00

– – Alaska koolvis (Theragra chalcogramma)

7,5

—

0302 56 00

– – blauwe wijting (Micromesistius poutassou, Micromesistius

7,5

—

australis)
0302 59

– – andere:

0302 59 10

– – – poolkabeljauw (Boreogadus saida)

12

—

0302 59 20

– – – wijting (Merlangius merlangus)

7,5

—

0302 59 30

– – – witte koolvis, pollak of vlaswijting (Pollachius pollachius)

7,5

—

0302 59 40

– – – leng (Molva spp.)

7,5

—

0302 59 90

– – – andere

15

—

8

—

8

—

8

—

vrij

—

8

—

6

—

– tilapia (Oreochromis spp.), katvis (Pangasius spp., Silurus

spp.,Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus spp., Ca
rassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys
spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla,
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Mega
lobrama spp.), paling of aal (Anguilla spp.), nijlbaars (Lates
niloticus) en slangenkopvis (Channa spp.), met uitzondering
van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelin
gen 0302 91 tot en met 0302 99:
0302 71 00

– – tilapia (Oreochromis spp.)

0302 72 00

– – katvis (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus

spp.)
0302 73 00

– – karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon

idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopha
ryngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hassel
ti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
0302 74 00

– – paling of aal (Anguilla spp.)

0302 79 00

– – andere
– andere vis, met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis

bedoeld bij de onderverdelingen 0302 91 tot en met 0302 99:
0302 81

– – haai:

0302 81 15

– – – doornhaai (Squalus acanthias)en hondshaai (Scyliorhinus

spp.)
0302 81 30

– – – neushaai (Lamna nasus)

8

—

0302 81 40

– – – blauwe haai (Prionace glauca)

8

—

0302 81 80

– – – andere

8

—

0302 82 00

– – rog (Rajidae)

15

—

0302 83 00

– – Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.)

15

—

(1) WTO-tariefcontingenten.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

0302 84

– – zeebaars (Dicentrarchus spp.):

0302 84 10

– – – zeebaars (Dicentrarchus labrax)

15

—

0302 84 90

– – – andere

15

—

0302 85

– – zeebrasem (Sparidae):

0302 85 10

– – – zeebrasem (Dentex dentex, Pagellus spp.)

15

—

0302 85 30

– – – goudbrasem (Sparus aurata)

15

—

0302 85 90

– – – andere

15

—

0302 89

– – andere:

0302 89 10

– – – zoetwatervis

8

—

22 (2) (3)

—

22

—

– – – andere:
– – – – vis van het geslacht Euthynnus, andere dan boniet bedoeld

bij onderverdeling 0302 33 en andere dan Oostdwergtonijn
(Euthynnus affinis) bedoeld bij onderverdeling 0302 49:
0302 89 21

– – – – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten

bedoeld bij post 1604 (1)
0302 89 29

– – – – – andere
– – – – Noorse schelvis of roodbaars (Sebastes spp.):

0302 89 31

– – – – – van de soort Sebastes marinus

7,5

—

0302 89 39

– – – – – andere

7,5

—

0302 89 40

– – – – braam (Brama spp.)

15

—

0302 89 50

– – – – zeeduivel (Lophius spp.)

15

—

0302 89 60

– – – – roze koningklip (Genypterus blacodes)

7,5

—

0302 89 90

– – – – andere

15

—

– levers, kuit, hom, vinnen, koppen, staarten, zwemblazen en

ander eetbaar slachtafval van vis:
0302 91 00

– – levers, hom en kuit

10

—

0302 92 00

– – haaienvinnen

8

—

0302 99 00

– – ander

10

—

0303

Bevroren vis, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij
post 0304:

2

—

– zalmachtigen (Salmonidae), met uitzondering van eetbaar

slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0303 91
tot en met 0303 99:
0303 11 00

– – rode zalm (Oncorhynchus nerka)

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
(2) Autonoom douanerecht: vrij.
(3) WTO-tariefcontingenten.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2

—

2

—

9

—

12

—

0303 12 00

– – andere Pacifische zalm (Oncorhynchus gorbuscha, Oncor

hynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus)
0303 13 00

– – Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hu

cho)
0303 14

– – forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus

clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, On
corhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster):
0303 14 10

– – – van de soorten Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chry

sogaster
0303 14 20

– – – van de soort Oncorhynchus mykiss, met kop en kieuwen,

doch ontdaan van ingewanden („gutted”), wegende meer
dan 1,2 kg per stuk, of ontdaan van de kop („heads off”)
en van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted”), we
gende meer dan 1 kg per stuk
0303 14 90

– – – andere

12

—

0303 19 00

– – andere

9 (1)

—

8

—

8

—

8

—

vrij

—

8

—

– tilapia (Oreochromis spp.), katvis (Pangasius spp., Silurus

spp.,Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus spp., Ca
rassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys
spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla,
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Mega
lobrama spp.), paling of aal (Anguilla spp.), nijlbaars (Lates
niloticus) en slangenkopvis (Channa spp.), met uitzondering
van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelin
gen 0303 91 tot en met 0303 99:
0303 23 00

– – tilapia (Oreochromis spp.)

0303 24 00

– – katvis (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus

spp.)
0303 25 00

– – karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon

idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopha
ryngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hassel
ti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
0303 26 00

– – paling of aal (Anguilla spp.)

0303 29 00

– – andere
– platvis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,

Scophthalmidae en Citharidae), met uitzondering van eet
baar slachtafval van vis bedoeld bij de onderverdelingen
0303 91 tot en met 0303 99:
0303 31

– – heilbot (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippo

glossus, Hippoglossus stenolepis):
0303 31 10

– – – zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

—

0303 31 30

– – – Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

—

0303 31 90

– – – Pacifische heilbot (Hippoglossus stenolepis)

15

—

0303 32 00

– – schol (Pleuronectes platessa)

15

—

0303 33 00

– – tong (Solea spp.)

7,5

—

(1) WTO-tariefcontingenten.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

15

—

0303 34 00

– – tarbot (Psetta maxima)

0303 39

– – andere:

0303 39 10

– – – bot (Platichthys flesus)

7,5

—

0303 39 30

– – – vis van het geslacht Rhombosolea

7,5

—

0303 39 50

– – – vis van de soort Pelotreis flavilatus of Peltorhamphus novae

7,5

—

15

—

22 (2) (3)

—

22

—

20 (2) (3)

—

22

—

22 (2) (3)

—

22

—

22 (2) (3)

—

22

—

22 (2) (3)

—

22

—

22 (2) (3)

—

22

—

zelandiae
0303 39 85

– – – andere
– tonijn (van het geslacht Thunnus) en boniet (Euthynnus (Kat

suwonus) pelamis), met uitzondering van eetbaar slachtafval
van vis bedoeld bij de onderverdelingen 0303 91 tot en met
0303 99:
0303 41

– – witte tonijn (Thunnus alalunga):

0303 41 10

– – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten be

doeld bij post 1604 (1)
0303 41 90

– – – andere

0303 42

– – geelvintonijn (Thunnus albacares):

0303 42 20

– – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten be

doeld bij post 1604 (1)
0303 42 90

– – – andere

0303 43

– – boniet:

0303 43 10

– – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten be

doeld bij post 1604 (1)
0303 43 90

– – – andere

0303 44

– – grootoogtonijn (Thunnus obesus):

0303 44 10

– – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten be

doeld bij post 1604 (1)
0303 44 90

– – – andere

0303 45

– – Atlantische en Pacifische blauwvintonijn (Thunnus thynnus,

Thunnus orientalis):
– – – Atlantische blauwvintonijn (Thunnus thynnus):

0303 45 12

– – – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten

bedoeld bij post 1604 (1)
0303 45 18

– – – – andere
– – – Pacifische blauwvintonijn (Thunnus orientalis):

0303 45 91

– – – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten

bedoeld bij post 1604 (1)
0303 45 99

– – – – andere

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
(2) Autonoom douanerecht: vrij.
(3) WTO-tariefcontingenten.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

22 (2) (3)

—

22

—

22 (2) (3)

—

22

—

(4)

—

23

—

15

—

(5)

—

0303 46

– – zuidelijke blauwvintonijn (Thunnus maccoyii):

0303 46 10

– – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten be

doeld bij post 1604 (1)
0303 46 90

– – – andere

0303 49

– – andere:

0303 49 20

– – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten be

doeld bij post 1604 (1)
0303 49 85

– – – andere
– haring (Clupea harengus, Clupea pallasii), ansjovis (Engraulis

spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinel
la's (Sardinella spp.), sprot (Sprattus sprattus), makreel
(Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japoni
cus), dwergmakreel (Rastrelliger spp.), koningsmakreel
(Scomberomorus spp.), horsmakreel (Trachurus spp.), paar
denhorsmakreel (Caranx spp.), cobia (Rachycentron cana
dum), zilverpomfrets (Pampus spp.), Japanse makreelgeep
(Cololabis saira), stekelmakreel (Decapterus spp.), lodde (Mal
lotus villosus), zwaardvis (Xiphias gladius), Oostdwergtonijn
(Euthynnus affinis), bonieten (Sarda spp.), zeilvissen (Isti
ophoridae), met uitzondering van eetbaar slachtafval van
vis bedoeld bij de onderverdelingen 0303 91 tot en met
0303 99:
0303 51 00

– – haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0303 53

– – sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella's

(Sardinella spp.) en sprot (Sprattus sprattus):
0303 53 10

– – – sardines van de soort Sardina pilchardus

0303 53 30

– – – sardines van het geslacht Sardinops en sardinella's (Sardinella

spp.)
0303 53 90

– – – sprot (Sprattus sprattus)

0303 54

– – makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scom

ber japonicus):
0303 54 10

– – – van de soorten Scomber scombrus en Scomber japonicus

(6)

—

0303 54 90

– – – van de soort Scomber australasicus

15

—

0303 55

– – horsmakreel (Trachurus spp.):

0303 55 10

– – – Atlantische horsmakreel (Trachurus trachurus)

15

—

0303 55 30

– – – Chileense horsmakreel (Trachurus murphyi)

15

—

0303 55 90

– – – andere

15

—

0303 56 00

– – cobia (Rachycentron canadum)

15

—

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
(2) Autonoom douanerecht: vrij.
(3) WTO-tariefcontingenten.
(4) — Van 1 januari t/m 14 februari en van 16 juni t/m 31 december: 15. WTO-tariefcontingenten.
— Van 15 februari t/m 15 juni: vrij.
(5) — Van 1 januari t/m 14 februari en van 16 juni t/m 31 december: 13.
— Van 15 februari t/m 15 juni: vrij.
(6) — Van 1 januari t/m 14 februari en van 16 juni t/m 31 december: 20.
— Van 15 februari t/m 15 juni: vrij.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

7,5

—

15

—

22 (2) (3)

—

0303 57 00

– – zwaardvis (Xiphias gladius)

0303 59

– – andere:

0303 59 10

– – – ansjovis (Engraulis spp.)
– – – Oostdwergtonijn (Euthynnus affinis):

0303 59 21

– – – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten

bedoeld bij post 1604 (1)
0303 59 29

– – – – andere

22

—

0303 59 90

– – – andere

15

—

– vis die behoort tot een der families „Bregmacerotidae”,

„Euclichthyidae”, „Gadidae”, „Macrouridae”, „Melano
nidae”, „Merlucciidae”, „Moridae” en „Muraenolepididae”,
met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis bedoeld bij
de onderverdelingen 0303 91 tot en met 0303 99:
0303 63

– – kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha

lus):
0303 63 10

– – – van de soort Gadus morhua

12

—

0303 63 30

– – – van de soort Gadus ogac

12

—

0303 63 90

– – – van de soort Gadus macrocephalus

12

—

0303 64 00

– – schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

—

0303 65 00

– – koolvis (Pollachius virens)

7,5

—

0303 66

– – heek (Merluccius spp., Urophycis spp.):

15

—

15

—

15

—

15 (3)

—

– – – van het geslacht Merluccius:

0303 66 11

– – – – Kaapse heek (Merluccius capensis of Merluccius para

doxus)
0303 66 12

– – – – Argentijnse heek of Zuid-Amerikaanse heek (Merluccius

hubbsi)
0303 66 13

– – – – Australische heek (Merluccius australis)

0303 66 19

– – – – andere

0303 66 90

– – – van het geslacht Urophycis

15

—

0303 67 00

– – Alaska koolvis (Theragra chalcogramma)

15

—

0303 68

– – blauwe wijting (Micromesistius poutassou, Micromesistius

australis):
0303 68 10

– – – blauwe wijting (Micromesistius poutassou)

7,5

—

0303 68 90

– – – zuidelijke blauwe wijting (Micromesistius australis)

7,5

—

0303 69

– – andere:

0303 69 10

– – – poolkabeljauw (Boreogadus saida)

12

—

0303 69 30

– – – wijting (Merlangius merlangus)

7,5

—

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
(2) Autonoom douanerecht: vrij.
(3) WTO-tariefcontingenten.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

0303 69 50

– – – witte koolvis, pollak of vlaswijting (Pollachius pollachius)

15

—

0303 69 70

– – – blauwe grenadier (Macruronus novaezelandiae)

7,5

—

0303 69 80

– – – leng (Molva spp.)

7,5

—

0303 69 90

– – – andere

15

—

6

—

– andere vis, met uitzondering van eetbaar slachtafval van vis

bedoeld bij de onderverdelingen 0303 91 tot en met 0303 99:
0303 81

– – haai:

0303 81 15

– – – doornhaai (Squalus acanthias) en hondshaai (Scyliorhinus

spp.)
0303 81 30

– – – neushaai (Lamna nasus)

8

—

0303 81 40

– – – blauwe haai (Prionace glauca)

8

—

0303 81 90

– – – andere

8

—

0303 82 00

– – rog (Rajidae)

15

—

0303 83 00

– – Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.)

15

—

0303 84

– – zeebaars (Dicentrarchus spp.):

0303 84 10

– – – zeebaars (Dicentrarchus labrax)

15

—

0303 84 90

– – – andere

15

—

0303 89

– – andere:

0303 89 10

– – – zoetwatervis

8

—

22 (2) (3)

—

22

—

– – – andere:
– – – – vis van het geslacht Euthynnus, andere dan boniet bedoeld

bij onderverdeling 0303 43 en andere dan Oostdwergtonijn
(Euthynnus affinis) bedoeld bij onderverdeling 0303 59:
0303 89 21

– – – – – bestemd voor de industriële vervaardiging van producten

bedoeld bij post 1604 (1)
0303 89 29

– – – – – andere
– – – – Noorse schelvis of roodbaars (Sebastes spp.):

0303 89 31

– – – – – van de soort Sebastes marinus

7,5

—

0303 89 39

– – – – – andere

7,5

—

0303 89 40

– – – – vis van de soort Orcynopsis unicolor

(4)

—

0303 89 50

– – – – zeebrasem (Dentex dentex, Pagellus spp.)

15

—

0303 89 55

– – – – goudbrasem (Sparus aurata)

15

—

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
2
( ) Autonoom douanerecht: vrij.
(3) WTO-tariefcontingenten.
(4) — Van 1 januari t/m 14 februari en van 16 juni t/m 31 december: 10.
— Van 15 februari t/m 15 juni: vrij.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

0303 89 60

– – – – braam (Brama spp.)

15

—

0303 89 65

– – – – zeeduivel (Lophius spp.)

15

—

0303 89 70

– – – – roze koningklip (Genypterus blacodes)

7,5

—

0303 89 90

– – – – andere

15

—

vrij

—

– levers, kuit, hom, vinnen, koppen, staarten, zwemblazen en

ander eetbaar slachtafval van vis:
0303 91

– – levers, hom en kuit:

0303 91 10

– – – kuit en hom, bestemd voor de vervaardiging van desoxyribo

nucleïnezuur of protaminesulfaat (1)
0303 91 90

– – – andere

10

—

0303 92 00

– – haaienvinnen

8

—

0303 99 00

– – ander

10

—

0304

Visfilets en ander visvlees (ook indien fijngemaakt), vers, ge
koeld of bevroren:

9

—

9

—

– verse of gekoelde filets van tilapia (Oreochromis spp.), katvis

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.),
karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyn
godon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), paling of aal (An
guilla spp.), nijlbaars (Lates niloticus) en slangenkopvis
(Channa spp.):
0304 31 00

– – tilapia (Oreochromis spp.)

0304 32 00

– – katvis (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus

spp.)
0304 33 00

– – nijlbaars (Lates niloticus)

9

—

0304 39 00

– – andere

9

—

2

—

12

—

9

—

12

—

– verse of gekoelde filets van andere vis:

0304 41 00

– – Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor

buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhyn
chus rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donau
zalm (Hucho hucho)
0304 42

– – forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus

clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, On
corhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster):
0304 42 10

– – – van de soort Oncorhynchus mykiss, wegende meer dan 400 g

per stuk
0304 42 50

– – – van de soorten Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chry

sogaster
0304 42 90

– – – andere

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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18

—

18

—

0304 43 00

– – platvis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,

Scophthalmidae en Citharidae)
0304 44

– – vis die behoort tot een der families „Bregmacerotidae”,

„Euclichthyidae”, „Gadidae”, „Macrouridae”, „Melano
nidae”, „Merlucciidae”, „Moridae” en „Muraenolepidi
dae”:
0304 44 10

– – – kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha

lus) en poolkabeljauw (Boreogadus saida)
0304 44 30

– – – koolvis (Pollachius virens)

18

—

0304 44 90

– – – andere

18

—

0304 45 00

– – zwaardvis (Xiphias gladius)

18

—

0304 46 00

– – Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.)

18

—

0304 47

– – haai:

0304 47 10

– – – doornhaai (Squalus acanthias) en hondshaai (Scyliorhinus

18

—

spp.)
0304 47 20

– – – neushaai (Lamna nasus)

18

—

0304 47 30

– – – blauwe haai (Prionace glauca)

18

—

0304 47 90

– – – andere

18

—

0304 48 00

– – rog (Rajidae)

18

—

0304 49

– – andere:

0304 49 10

– – – van zoetwatervis

9

—

– – – andere:

0304 49 50

– – – – Noorse schelvis of roodbaars (Sebastes spp.)

18

—

0304 49 90

– – – – andere

18

—

8

—

8

—

15

—

– ander, vers of gekoeld:

0304 51 00

– – tilapia (Oreochromis spp.), katvis (Pangasius spp., Silurus

spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp,, Mylopharyngodon piceus, Catla
catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), paling of aal (Anguilla spp.), nijlbaars
(Lates niloticus) en slangenkopvis (Channa spp.)
0304 52 00

– – zalmachtigen (Salmonidae)

0304 53 00

– – vis die behoort tot een der families „Bregmacerotidae”,

„Euclichthyidae”, „Gadidae”, „Macrouridae”, „Melano
nidae”, „Merlucciidae”, „Moridae” en „Muraenolepididae”
0304 54 00

– – zwaardvis (Xiphias gladius)

15

—

0304 55 00

– – Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.)

15

—

0304 56

– – haai:

0304 56 10

– – – doornhaai (Squalus acanthias) en hondshaai (Scyliorhinus

15

—

spp.)
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1

2

3

4

0304 56 20

– – – neushaai (Lamna nasus)

15

—

0304 56 30

– – – blauwe haai (Prionace glauca)

15

—

0304 56 90

– – – andere

15

—

0304 57 00

– – rog (Rajidae)

15

—

0304 59

– – ander:

0304 59 10

– – – zoetwatervis

8

—

(1)

—

15 (2)

—

9

—

9

—

– – – ander:

0304 59 50

– – – – haringlappen

0304 59 90

– – – – ander
– bevroren filets van tilapia (Oreochromis spp.), katvis (Pan

gasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karper
(Cyprinusspp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hy
pophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon pi
ceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus
hoeveni, Megalobrama spp.), paling of aal (Anguilla spp.),
nijlbaars (Lates niloticus) en slangenkopvis (Channa spp.):
0304 61 00

– – tilapias (Oreochromis spp.)

0304 62 00

– – katvis (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus

spp.)
0304 63 00

– – nijlbaars (Lates niloticus)

9

—

0304 69 00

– – andere

9

—

– bevroren filets van vis die behoort tot een der families „Breg

macerotidae”, „Euclichthyidae”, „Gadidae”, „Macrouridae”,
„Melanonidae”, „Merlucciidae”, „Moridae” en „Muraenole
pididae”:
0304 71

– – kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha

lus):
0304 71 10

– – – kabeljauw van de soort Gadus macrocephalus

7,5

—

0304 71 90

– – – andere

7,5

—

0304 72 00

– – schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

—

0304 73 00

– – koolvis (Pollachius virens)

7,5

—

0304 74

– – heek (Merluccius spp., Urophycis spp.):

7,5

—

7,5

—

– – – van het geslacht Merluccius:

0304 74 11

– – – – Kaapse heek (Merluccius capensis, Merluccius paradoxus)

0304 74 15

– – – – Argentijnse heek of Zuid-Amerikaanse heek (Merluccius

hubbsi)
0304 74 19

– – – – andere

6,1

—

0304 74 90

– – – van het geslacht Urophycis

7,5

—

(1) — Van 1 januari t/m 14 februari en van 16 juni t/m 31 december: 15. WTO-tariefcontingenten.
— Van 15 februari t/m 15 juni: vrij.
(2) WTO-tariefcontingenten.
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13,7

—

0304 75 00

– – Alaska koolvis (Theragra chalcogramma)

0304 79

– – andere:

0304 79 10

– – – poolkabeljauw (Boreogadus saida)

7,5

—

0304 79 30

– – – wijting (Merlangius merlangus)

7,5

—

0304 79 50

– – – blauwe grenadier (Macruronus novaezelandiae)

7,5

—

0304 79 80

– – – leng (Molva spp.)

7,5

—

0304 79 90

– – – andere

15

—

2

—

12

—

9

—

12

—

– bevroren filets van andere vis:

0304 81 00

– – Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor

buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhyn
chus rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donau
zalm (Hucho hucho)
0304 82

– – forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus

clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, On
corhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster):
0304 82 10

– – – van de soort Oncorhynchus mykiss, wegende meer dan 400 g

per stuk
0304 82 50

– – – van de soorten Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chry

sogaster
0304 82 90

– – – andere

0304 83

– – platvis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,

Scophthalmidae en Citharidae):
0304 83 10

– – – schol (Pleuronectes platessa)

7,5

—

0304 83 30

– – – bot (Platichthys flesus)

7,5

—

0304 83 50

– – – schartong (Lepidorhombus spp.)

15

—

0304 83 90

– – – andere

15

—

0304 84 00

– – zwaardvis (Xiphias gladius)

7,5

—

0304 85 00

– – Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.)

15

—

0304 86 00

– – haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

—

0304 87 00

– – tonijn (van het geslacht Thunnus) en boniet (Euthynnus

18

—

7,5

—

(Katsuwonus) pelamis)
0304 88

– – haai en rog (Rajidae):
– – – haai:

0304 88 11

– – – – doornhaai (Squalus acanthias) en hondshaai (Scyliorhinus

spp.)
0304 88 15

– – – – neushaai (Lamna nasus)

7,5

—

0304 88 18

– – – – blauwe haai (Prionace glauca)

7,5

—

0304 88 19

– – – – andere

7,5

—
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15

—

9

—

0304 88 90

– – – rog (Rajidae)

0304 89

– – andere:

0304 89 10

– – – zoetwatervis
– – – andere:
– – – – Noorse schelvis of roodbaars (Sebastes spp.):

0304 89 21

– – – – – van de soort Sebastes marinus

7,5

—

0304 89 29

– – – – – andere

7,5

—

0304 89 30

– – – – vis van het geslacht Euthynnus, andere dan boniet bedoeld

18

—

bij onderverdeling 0304 87 00
– – – – makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scom

ber japonicus) en vis van de soort Orcynopsis unicolor:
0304 89 41

– – – – – makreel van de soort Scomber australasicus

15

—

0304 89 49

– – – – – andere

15

—

0304 89 60

– – – – zeeduivel (Lophius spp.)

15

—

0304 89 90

– – – – andere

15 (1)

—

– ander, bevroren:

0304 91 00

– – zwaardvis (Xiphias gladius)

7,5

—

0304 92 00

– – Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.)

7,5

—

0304 93

– – tilapia (Oreochromis spp.), katvis (Pangasius spp., Silurus

spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp,, Mylopharyngodon piceus, Catla
catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), paling of aal (Anguilla spp.), nijlbaars
(Lates niloticus) en slangenkopvis (Channa spp.):
0304 93 10

– – – surimi

14,2

—

0304 93 90

– – – ander

8

—

0304 94

– – Alaska koolvis (Theragra chalcogramma):

0304 94 10

– – – surimi

14,2

—

0304 94 90

– – – ander

7,5

—

0304 95

– – vis die behoort tot een der families „Bregmacerotidae”,

14,2

—

„Euclichthyidae”, „Gadidae”, „Macrouridae”, „Melano
nidae”, „Merlucciidae”, „Moridae” en „Muraenolepididae”,
andere dan Alaska koolvis (Theragra chalcogramma):
0304 95 10

– – – surimi
– – – ander:
– – – – kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocep

halus) en poolkabeljauw (Boreogadus saida):

(1) WTO-tariefcontingenten.
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0304 95 21

– – – – – kabeljauw van de soort Gadus macrocephalus

7,5

—

0304 95 25

– – – – – kabeljauw van de soort Gadus morhua

7,5

—

0304 95 29

– – – – – ander

7,5

—

0304 95 30

– – – – schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

—

0304 95 40

– – – – koolvis (Pollachius virens)

7,5

—

0304 95 50

– – – – van het geslacht Merluccius

7,5

—

0304 95 60

– – – – blauwe wijting (Micromesistius poutassou)

7,5

—

0304 95 90

– – – – ander

7,5

—

0304 96

– – haai:

0304 96 10

– – – doornhaai (Squalus acanthias) en hondshaai (Scyliorhinus

7,5

—

spp.)
0304 96 20

– – – neushaai (Lamna nasus)

7,5

—

0304 96 30

– – – blauwe haai (Prionace glauca)

7,5

—

0304 96 90

– – – andere

7,5

—

0304 97 00

– – rog (Rajidae)

7,5

—

0304 99

– – ander:

0304 99 10

– – – surimi

14,2

—

8

—

– – – ander:

0304 99 21

– – – – zoetwatervis
– – – – ander:

0304 99 23

– – – – – haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

(1)

—

0304 99 29

– – – – – Noorse schelvis of roodbaars (Sebastes spp.)

8

—

0304 99 55

– – – – – schartong (Lepidorhombus spp.)

15

—

0304 99 61

– – – – – braam (Brama spp.)

15

—

0304 99 65

– – – – – zeeduivel (Lophius spp.)

7,5

—

0304 99 99

– – – – – ander

7,5

—

0305

Vis, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte vis, ook indien
voor of tijdens het roken gekookt; meel, poeder en pellets, van
vis, geschikt voor menselijke consumptie:

0305 10 00

– meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke

13

—

11

—

consumptie
0305 20 00

– vislevers, hom en kuit, gedroogd, gerookt, gezouten of gepe

keld

(1) — Van 1 januari t/m 14 februari en van 16 juni t/m 31 december: 15. WTO-tariefcontingenten.
— Van 15 februari t/m 15 juni: vrij.
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16

—

– visfilets, gedroogd, gezouten of gepekeld, doch niet gerookt:

0305 31 00

– – tilapia (Oreochromis spp.), katvis (Pangasius spp., Silurus

spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp,, Mylopharyngodon piceus, Catla
catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), paling of aal (Anguilla spp.), nijlbaars
(Lates niloticus) en slangenkopvis (Channa spp.)
0305 32

– – vis die behoort tot een der families „Bregmacerotidae”,

„Euclichthyidae”, „Gadidae”, „Macrouridae”, „Melano
nidae”, „Merlucciidae”, „Moridae” en „Muraenolepidi
dae”:
– – – kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha

lus) en poolkabeljauw (Boreogadus saida):
0305 32 11

– – – – kabeljauw van de soort Gadus macrocephalus

16

—

0305 32 19

– – – – andere

20

—

0305 32 90

– – – andere

16

—

0305 39

– – andere:

0305 39 10

– – – Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor

15

—

15

—

16

—

13

—

10

—

14

—

buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhyn
chus rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donau
zalm (Hucho hucho), gezouten of gepekeld
0305 39 50

– – – zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides), gezouten of

gepekeld
0305 39 90

– – – andere
– gerookte vis, filets daaronder begrepen, andere dan eetbaar

slachtafval van vis:
0305 41 00

– – Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor

buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhyn
chus rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donau
zalm (Hucho hucho)
0305 42 00

– – haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305 43 00

– – forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus

clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, On
corhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster)
0305 44

– – tilapia (Oreochromis spp.), katvis (Pangasius spp., Silurus

spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp,, Mylopharyngodon piceus, Catla
catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), paling of aal (Anguilla spp.), nijlbaars
(Lates niloticus) en slangenkopvis (Channa spp.):
0305 44 10

– – – paling of aal (Anguilla spp.)

14

—

0305 44 90

– – – andere

14

—
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0305 49

– – andere:

0305 49 10

– – – zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides)

15

—

0305 49 20

– – – Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

16

—

0305 49 30

– – – makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber

14

—

14

—

japonicus)
0305 49 80

– – – andere
– gedroogde vis, andere dan eetbaar slachtafval van vis, ook

indien gezouten, doch niet gerookt:
0305 51

– – kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha

lus):
0305 51 10

– – – gedroogd, ongezouten

13 (1)

—

0305 51 90

– – – gedroogd, gezouten

13 (1)

—

0305 52 00

– – tilapia (Oreochromis spp.), katvis (Pangasius spp., Silurus

12

—

13 (1)

—

12

—

spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp,, Mylopharyngodon piceus, Catla
catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), paling of aal (Anguilla spp.), nijlbaars
(Lates niloticus) en slangenkopvis (Channa spp.)
0305 53

– – vis die behoort tot een der families „Bregmacerotidae”,

„Euclichthyidae”, „Gadidae”, „Macrouridae”, „Melano
nidae”, „Merlucciidae”, „Moridae” en „Muraenolepididae”,
andere dan kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus):
0305 53 10

– – – Poolkabeljauw (Boreogadus saida)

0305 53 90

– – – andere

0305 54

– – haring (Clupea harengus, Clupea pallasii), ansjovis (Engrau

lis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sar
dinella's (Sardinella spp.), sprot (Sprattus sprattus), makreel
(Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japoni
cus), dwergmakreel (Rastrelliger spp.), koningsmakreel
(Scomberomorus spp.), horsmakreel (Trachurus spp.), paar
denhorsmakreel (Caranx spp.), cobia (Rachycentron cana
dum), zilverpomfrets (Pampus spp.), Japanse makreelgeep
(Cololabis saira), stekelmakreel (Decapterus spp.), lodde
(Mallotus villosus), zwaardvis (Xiphias gladius), Oostdwerg
tonijn (Euthynnus affinis), bonieten (Sarda spp.), zeilvissen
(Istiophoridae):
0305 54 30

– – – haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

—

0305 54 50

– – – ansjovis (Engraulis spp.)

10

—

0305 54 90

– – – andere

12

—

0305 59

– – andere:

0305 59 70

– – – Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

15

—

0305 59 85

– – – andere

12

—

(1) WTO-tariefcontingenten.
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12

—

13 (1)

—

10

—

12

—

13 (1)

—

15

—

11

—

12

—

– vis, gezouten, doch niet gedroogd of gerookt, alsmede gepe

kelde vis, andere dan eetbaar slachtafval van vis:
0305 61 00

– – haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305 62 00

– – kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha

lus)
0305 63 00

– – ansjovis (Engraulis spp.)

0305 64 00

– – tilapia (Oreochromis spp.), katvis (Pangasius spp., Silurus

spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp,, Mylopharyngodon piceus, Catla
catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), paling of aal (Anguilla spp.), nijlbaars
(Lates niloticus) en slangenkopvis (Channa spp.)
0305 69

– – andere:

0305 69 10

– – – poolkabeljauw (Boreogadus saida)

0305 69 30

– – – Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

0305 69 50

– – – Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor

buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhyn
chus rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donau
zalm (Hucho hucho)
0305 69 80

– – – andere
– vinnen, koppen, staarten, zwemblazen en ander eetbaar

slachtafval van vis:
0305 71 00

– – haaienvinnen

12

—

0305 72 00

– – vissenkoppen, -staarten en zwemblazen

13

—

0305 79 00

– – ander

13 (1)

—

0306

Schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, levend, vers,
gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte
schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, ook indien
voor of tijdens het roken gekookt; schaaldieren in de schaal,
gestoomd of in water gekookt, ook indien gekoeld, bevroren,
gedroogd, gezouten of gepekeld; meel, poeder en pellets, van
schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie:
– bevroren:

0306 11

– – langoesten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

0306 11 10

– – – staarten van langoesten

12,5

—

0306 11 90

– – – andere

12,5

—

0306 12

– – zeekreeften (Homarus spp.):

0306 12 10

– – – in gehele staat

6

—

(1) WTO-tariefcontingenten.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

16

—

7,5

—

0306 12 90

– – – andere

0306 14

– – krabben:

0306 14 10

– – – van de soorten Paralithodes camchaticus en Callinectes sa

pidus en van het geslacht Chionoecetes
0306 14 30

– – – Noordzeekrabben (Cancer pagurus)

7,5

—

0306 14 90

– – – andere

7,5

—

0306 15 00

– – langoustines (Nephrops norvegicus)

12

—

0306 16

– – koudwatergarnalen (Pandalus spp., Crangon crangon):

0306 16 91

– – – garnalen van de soort Crangon crangon

18

—

0306 16 99

– – – andere

12

—

0306 17

– – andere garnalen:

0306 17 91

– – – roze diepzeegarnaal (Parapenaeus longirostris)

12

—

0306 17 92

– – – garnalen van het geslacht Penaeus

12

—

0306 17 93

– – – garnalen van de familie „Pandalidae”, andere dan het geslacht

12

—

12

—

12

—

Pandalus
0306 17 94

– – – garnalen van het geslacht Crangon, andere dan de soort

Crangon crangon
0306 17 99

– – – andere

0306 19

– – andere, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van

schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie:
0306 19 10

– – – rivierkreeften

7,5

—

0306 19 90

– – – andere

12

—

12,5

—

8

—

– levend, vers of gekoeld:

0306 31 00

– – langoesten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0306 32

– – zeekreeften (Homarus spp.):

0306 32 10

– – – levende
– – – andere:

0306 32 91

– – – – in gehele staat

8

—

0306 32 99

– – – – andere

10

—

0306 33

– – krabben:

0306 33 10

– – – Noordzeekrabben (Cancer pagurus)

7,5

—

0306 33 90

– – – andere

7,5

—

0306 34 00

– – langoustines (Nephrops norvegicus)

12

—
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Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

0306 35

– – koudwatergarnalen (Pandalus spp., Crangon crangon):
– – – garnalen van de soort Crangon crangon:

0306 35 10

– – – – vers of gekoeld

18

—

0306 35 50

– – – – andere

18

—

0306 35 90

– – – andere

12

—

0306 36

– – andere garnalen:

0306 36 10

– – – garnalen van de familie „Pandalidae”, andere dan het geslacht

12

—

18

—

12

—

Pandalus
0306 36 50

– – – garnalen van het geslacht Crangon, andere dan de soort

Crangon crangon
0306 36 90

– – – andere

0306 39

– – andere, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van

schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie:
0306 39 10

– – – rivierkreeften

7,5

—

0306 39 90

– – – andere

12

—

12,5

—

– andere:

0306 91 00

– – langoesten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0306 92

– – zeekreeften (Homarus spp.):

0306 92 10

– – – in gehele staat

8

—

0306 92 90

– – – andere

10

—

0306 93

– – krabben:

0306 93 10

– – – Noordzeekrabben (Cancer pagurus)

7,5

—

0306 93 90

– – – andere

7,5

—

0306 94 00

– – langoustines (Nephrops norvegicus)

12

—

0306 95

– – garnalen:
– – – koudwatergarnalen (Pandalus spp., Crangon crangon):
– – – – garnalen van de soort Crangon crangon:

0306 95 11

– – – – – gestoomd of in water gekookt

18

—

0306 95 19

– – – – – andere

18

—

0306 95 20

– – – – garnalen van het geslacht Pandalus

12

– – – andere garnalen:

0306 95 30

– – – – garnalen van de familie „Pandalidae”, andere dan het ge

slacht Pandalus
0306 95 40

—

18

—

12

—

– – – – garnalen van het geslacht Crangon, andere dan de soort

Crangon crangon
0306 95 90

12

– – – – andere
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douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

0306 99

– – andere, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van

schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie:
0306 99 10

– – – rivierkreeften

7,5

—

0306 99 90

– – – andere

12

—

0307

Weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, levend, vers,
gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte
weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, ook indien voor
of tijdens het roken gekookt; meel, poeder en pellets, van
weekdieren, geschikt voor menselijke consumptie:

vrij

—

– oesters:

0307 11

– – levend, vers of gekoeld:

0307 11 10

– – – levende platte oesters (Ostrea spp.), wegende, in de schelp,

niet meer dan 40 g per stuk
0307 11 90

– – – andere

9

—

0307 12 00

– – bevroren

9

—

0307 19 00

– – andere

9

—

8

—

– jakobsschelpen en andere schelpdieren van de geslachten

Pecten, Chlamys of Placopecten:
0307 21 00

– – levend, vers of gekoeld

0307 22

– – bevroren:

0307 22 10

– – – jakobsschelpen (Pecten maximus)

8

—

0307 22 90

– – – andere

8

—

0307 29 00

– – andere

8

—

– mosselen (Mytilus spp., Perna spp.):

0307 31

– – levend, vers of gekoeld:

0307 31 10

– – – van het geslacht Mytilus

10

—

0307 31 90

– – – van het geslacht Perna

8

—

0307 32

– – bevroren:

0307 32 10

– – – van het geslacht Mytilus

10

—

0307 32 90

– – – van het geslacht Perna

8

—

0307 39

– – andere:

0307 39 20

– – – van het geslacht Mytilus

10

—

0307 39 80

– – – van het geslacht Perna

8

—

8

—

– inktvissen en pijlinktvissen:

0307 42

– – levend, vers of gekoeld:

0307 42 10

– – – Inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola

spp.)
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6

—

8

—

0307 42 20

– – – van het geslacht Loligo

0307 42 30

– – – Pijlinktvissen (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepio

teuthis spp.)
0307 42 40

– – – grote pijlinktvis (Todarodes sagittatus)

6

—

0307 42 90

– – – andere

11

—

0307 43

– – bevroren:
– – – Inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola

spp.):
– – – – van het geslacht Sepiola:

0307 43 21

– – – – – kleine zeekat (Sepiola rondeleti)

6

—

0307 43 25

– – – – – andere

8

—

0307 43 29

– – – – van de soorten Sepia officinalis en Rossia macrosoma

8

—

– – – van het geslacht Loligo:

0307 43 31

– – – – van de soort Loligo vulgaris

6

—

0307 43 33

– – – – van de soort Loligo pealei

6

—

0307 43 35

– – – – van de soort Loligo gahi

6

—

0307 43 38

– – – – andere

6

—

0307 43 91

– – – van de geslachten Ommastrephes (andere dan de soort Om

8

—

8

—

6

—

11

—

mastrephes sagittatus), Nototodarus en Sepioteuthis
0307 43 92

– – – van het geslacht Illex

0307 43 95

– – – grote pijlinktvis (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagit

tatus)
0307 43 99

– – – andere

0307 49

– – andere:

0307 49 20

– – – inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

—

0307 49 40

– – – van het geslacht Loligo

6

—

0307 49 50

– – – van de geslachten Ommastrephes (andere dan de soort Om

8

—

6

—

11

—

mastrephes sagittatus), Nototodarus en Sepioteuthis
0307 49 60

– – – grote pijlinktvis (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagit

tatus)
0307 49 80

– – – andere
– achtarmige inktvissen (Octopus spp.):

0307 51 00

– – levend, vers of gekoeld

8

—

0307 52 00

– – bevroren

8

—

0307 59 00

– – andere

8

—
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Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

11

—

0307 60 00

– eetbare slakken, andere dan zeeslakken
– tweekleppigen, kokkels en arkschelpen (de families „Arci

dae”, „Arcticidae”, „Cardiidae”, „Donacidae”, „Hiatellidae”,
„Mactridae”, „Mesodesmatidae”, „Myidae”, „Semelidae”,
„Solecurtidae”, „Solenidae”, „Tridacnidae” en „Veneridae”):
0307 71 00

– – levend, vers of gekoeld

0307 72

– – bevroren:

0307 72 10

– – – tapijtschelp of andere soorten van de familie „Veneridae”

8

—

0307 72 90

– – – andere

11

—

0307 79 00

– – andere

11

—

– zeeoren (Haliotis spp.) en strombushoorns (Strombus spp.):

0307 81 00

– – levende, verse of gekoelde zeeoren (Haliotis spp.)

11

—

0307 82 00

– – levende, verse of gekoelde strombushoorns (Strombus spp.)

11

—

0307 83 00

– – bevroren zeeoren (Haliotis spp.)

11

—

0307 84 00

– – bevroren strombushoorns (Strombus spp.)

11

—

0307 87 00

– – andere zeeoren (Haliotis spp.)

11

—

0307 88 00

– – andere strombushoorns (Strombus spp.)

11

—

– andere, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, geschikt

voor menselijke consumptie:
0307 91 00

– – levend, vers of gekoeld

11

—

0307 92 00

– – bevroren

11

—

0307 99 00

– – andere

11

—

0308

Ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren,
levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepe
keld; gerookte ongewervelde waterdieren, andere dan schaalen weekdieren, ook indien voor of tijdens het roken gekookt;
meel, poeder en pellets van ongewervelde waterdieren, andere
dan schaal- en weekdieren, geschikt voor menselijke consump
tie:
– zeekomkommers (Stichopus japonicus, Holothuroidea):

0308 11 00

– – levend, vers of gekoeld

11

—

0308 12 00

– – bevroren

11

—

0308 19 00

– – andere

11

—
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1

2

3

4

– zee-egels (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxe

chinus albus, Echinus esculentus):
0308 21 00

– – levend, vers of gekoeld

11

—

0308 22 00

– – bevroren

11

—

0308 29 00

– – andere

11

—

0308 30

– kwallen (Rhopilema spp.):

0308 30 50

– – bevroren

vrij

—

0308 30 80

– – andere

11

—

0308 90

– andere:

0308 90 10

– – levend, vers of gekoeld

11

—

0308 90 50

– – bevroren

11

—

0308 90 90

– – andere

11

—
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HOOFDSTUK 4
MELK EN ZUIVELPRODUCTEN; VOGELEIEREN; NATUURHONING;
EETBARE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS
GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN
Aantekeningen
1. Als „melk” wordt aangemerkt volle melk of geheel of gedeeltelijk afgeroomde
melk.
2. Voor de toepassing van post 0405:
a) worden als „boter” aangemerkt, natuurlijke boter, boter van wei en „ge
recombineerde” boter (vers, gezouten of ranzig, ook indien in luchtdichte
verpakkingen) uitsluitend verkregen van melk, met een melkvetgehalte van
80 of meer doch niet meer dan 95 gewichtspercenten, met een gehalte aan
vetvrije vaste melkbestanddelen van niet meer dan 2 gewichtspercenten en
met een watergehalte van niet meer dan 16 gewichtspercenten. Boter bevat
geen toegevoegde emulgeermiddelen, maar mag natriumchloride, voe
dingskleurstoffen, neutraliserende zouten en onschadelijke culturen van
melkzuurbacteriën bevatten;
b) worden als „zuivelpasta's” aangemerkt, smeerbare emulsies van het type
water-in-olie, die melkvet als enige vetstof bevatten en waarvan het melk
vetgehalte 39 of meer doch minder dan 80 gewichtspercenten bedraagt.
3. Producten verkregen door de concentratie van wei waaraan melk of melkvet is
toegevoegd, worden als kaas ingedeeld onder post 0406, voor zover zij vol
doen aan de drie volgende criteria:
a) een melkvetgehalte, berekend op de droge stof, van 5 gewichtspercenten of
meer;
b) een gehalte aan droge stof van ten minste 70 doch niet meer dan 85 ge
wichtspercenten;
c) in vorm gebracht zijn of geschikt zijn om in vorm gebracht te worden.
4. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) producten verkregen uit wei, bevattende meer dan 95 gewichtspercenten
lactose, uitgedrukt in kristalwatervrije lactose berekend op de droge stof
(post 1702);
b) producten verkregen uit melk door een of meer van haar natuurlijke be
standdelen (bijvoorbeeld botervetten) te vervangen door een andere sub
stantie (bijvoorbeeld vetten van plantaardige olie) (post 1901 of 2106);
c) albuminen (daaronder begrepen concentraten van twee of meer weiproteï
nen, bevattende meer den 80 gewichtspercenten weiproteïnen, berekend op
de droge stof) (post 3502) en globulinen (post 3504).
Aanvullende aantekeningen
1. Voor de toepassing van onderverdeling 0404 10 worden als „gewijzigde wei”
aangemerkt, producten die bestaan uit weibestanddelen, dat wil zeggen wei
waaruit de lactose, de proteïnen of de mineralen geheel of gedeeltelijk zijn
verwijderd, wei waaraan natuurlijke weibestanddelen zijn toegevoegd en pro
ducten verkregen door het mengen van natuurlijke weibestanddelen.
2. Voor de toepassing van onderverdeling 0405 10 omvat het begrip „boter” niet
gedehydrateerde boter of ghee (onderverdeling 0405 90).
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Aanvullende aantekeningen (GN)
1. Het van toepassing zijnde douanerecht op mengsels vallende onder de posten
0401 tot en met 0406 wordt als volgt vastgesteld:
a) voor mengsels waarvan een van de bestanddelen ten minste 90 gewichts
percenten uitmaakt, is het douanerecht voor dat bestanddeel van toepas
sing;
b) voor andere mengsels is het douanerecht van het bestanddeel van toepas
sing dat leidt tot het hoogste bedrag aan douanerechten.
2. Voor de toepassing van de onderverdelingen 0408 11 en 0408 19 geldt het
volgende:
De omschrijving „op andere wijze verduurzaamd” geldt ook voor eigeel met
beperkte hoeveelheden zout (in het algemeen een hoeveelheid tot maximaal
ongeveer 12 gewichtspercenten) of kleine hoeveelheden chemicaliën die zijn
toegevoegd met het oog op verduurzaming, mits aan de twee volgende voor
waarden is voldaan:
i) de producten behouden het karakter van eigeel van de onderverdelingen
0408 11 en 0408 19;
ii) de gebruikte hoeveelheid zout of chemicaliën is niet groter dan wat nood
zakelijk is voor de verduurzaming.
3. Zuivelproducten van hoofdstuk 4 omvatten zuivelpermeaten, zijnde melkpro
ducten met een hoog lactosegehalte die worden verkregen door het verwijde
ren van melkvetten en melkeiwitten uit melk, wei, room en/of zoete karnemelk
en/of uit soortgelijke grondstoffen door ultrafiltratie of andere verwerkings
technieken.
4. Voor de toepassing van de onderverdelingen 0404 10 en 0404 90 geldt het
volgende:
Melkpermeaat en weipermeaat kunnen analytisch van elkaar worden onder
scheiden door de aanwezigheid van met weiproductie samenhangende stoffen
(bijvoorbeeld melkzuur, lactaten of glycomacropeptiden).
Onderverdeling 0404 10 omvat „weipermeaat”, een product met doorgaans
een licht zure geur, verkregen uit wei of mengsels van natuurlijke weibestand
delen door ultrafiltratie of andere verwerkingstechnieken.
De aanwezigheid van met weiproductie samenhangende stoffen (bijvoorbeeld
melkzuur, lactaten en glycomacropeptiden) vormt een voorwaarde voor de
indeling van weipermeaat in deze onderverdeling.
Onderverdeling 0404 90 omvat „melkpermeaat”, een product met doorgaans
een melkachtige geur, verkregen uit melk door ultrafiltratie of andere ver
werkingstechnieken. De kwantitatief beperkte aanwezigheid of de afwezigheid
van melkzuur en lactaten (kleiner dan 0,100 gewichtsprocent in melkpermeaat
in poedervorm of kleiner dan 0,015 gewichtsprocent in melkpermeaat in
vloeibare vorm) alsook de afwezigheid van glycomacropeptiden vormen de
voorwaarden voor de indeling van melkpermeaat in onderverdeling 0404 90.
Voor het opsporen van lactaten wordt de ISO 8069:2005-methode gebruikt en
voor het opsporen van lebwei (d.w.z. de aanwezigheid van caseïnemacropep
tiden zoals glycomacropeptiden) wordt de in aanhangsel II bij Uitvoerings
verordening (EU) 2018/150 van de Commissie (1) beschreven methode aange
wend.
(1) Uitvoeringsverordening (EU) 2018/150 van de Commissie van 30 januari 2018 tot wij
ziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1240 wat betreft de methoden voor de
analyse en de kwaliteitsbeoordeling van melk en zuivelproducten die in aanmerking
komen voor openbare interventie en steun voor particuliere opslag (PB L 26 van
31.1.2018, blz. 14).
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Bĳzondere maat
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1

2

3

4

13,8 €/100 kg/net

—

12,9 €/100 kg/net

—

18,8 €/100 kg/net

—

17,9 €/100 kg/net

—

22,7 €/100 kg/net

—

21,8 €/100 kg/net

—

57,5 €/100 kg/net

—

56,6 €/100 kg/net

—

57,5 €/100 kg/net

—

56,6 €/100 kg/net

—

110 €/100 kg/net

—

109,1 €/100 kg/
net

—

183,7 €/100 kg/
net

—

182,8 €/100 kg/
net

—

0401

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of
andere zoetstoffen:

0401 10

– met een vetgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent:

0401 10 10

– – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van niet meer dan 2 l
0401 10 90

– – andere

0401 20

– met een vetgehalte van meer dan 1 doch niet meer dan 6 ge

wichtspercenten:
– – met een vetgehalte van niet meer dan 3 gewichtspercenten:

0401 20 11

– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van niet meer dan 2 l
0401 20 19

– – – andere
– – met een vetgehalte van meer dan 3 gewichtspercenten:

0401 20 91

– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van niet meer dan 2 l
0401 20 99

– – – andere

0401 40

– met een vetgehalte van meer dan 6 doch niet meer dan

10 gewichtspercenten:
0401 40 10

– – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van niet meer dan 2 l
0401 40 90

– – andere

0401 50

– met een vetgehalte van meer dan 10 gewichtspercenten:
– – met een vetgehalte van niet meer dan 21 gewichtspercenten:

0401 50 11

– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van niet meer dan 2 l
0401 50 19

– – – andere
– – met een vetgehalte van meer dan 21 doch niet meer dan 45 ge

wichtspercenten:
0401 50 31

– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van niet meer dan 2 l
0401 50 39

– – – andere

– – met een vetgehalte van meer dan 45 gewichtspercenten:

0401 50 91

– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van niet meer dan 2 l
0401 50 99

– – – andere
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

125,4 €/100 kg/
net

—

118,8 €/100 kg/
net (1)

—

0402

Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere
zoetstoffen:

0402 10

– in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een vet

gehalte van niet meer dan 1,5 gewichtspercent:
– – zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

0402 10 11

– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van niet meer dan 2,5 kg
0402 10 19

– – – andere

– – andere:

0402 10 91

– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver 1,19 €/kg + 27,5

pakking van niet meer dan 2,5 kg
0402 10 99

– – – andere

€/100 kg/net (2)

—

1,19 €/kg + 21
€/100 kg/net (2)

—

135,7 €/100 kg/
net

—

130,4 €/100 kg/
net

—

167,2 €/100 kg/
net

—

161,9 €/100 kg/
net

—

1,31 €/kg + 22
€/100 kg/net (2)

—

– in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een vet

gehalte van meer dan 1,5 gewichtspercent:
0402 21

– – zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:
– – – met een vetgehalte van niet meer dan 27 gewichtspercenten:

0402 21 11

– – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke

verpakking van niet meer dan 2,5 kg
0402 21 18

– – – – andere

– – – met een vetgehalte van meer dan 27 gewichtspercenten:

0402 21 91

– – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke

verpakking van niet meer dan 2,5 kg
0402 21 99

0402 29

– – – – andere

– – andere:
– – – met een vetgehalte van niet meer dan 27 gewichtspercenten:

0402 29 11

– – – – melk voor zuigelingen, luchtdicht verpakt in verpakkingen

met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet
meer dan 500 g en met een vetgehalte van meer dan 10 ge
wichtspercenten
– – – – andere:

(1) WTO-tariefcontingenten.
(2) Het recht per 100 kg product is gelijk aan de som van de volgende elementen:
a) het per kg aangegeven bedrag, vermenigvuldigd met het gewicht van melkbestanddelen in 100 kg product;
b) het andere vermelde bedrag.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

– – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke

1,31 €/kg + 22
€/100 kg/net (1)

—

1,31 €/kg + 16,8
€/100 kg/net (1)

—

1,62 €/kg + 22
€/100 kg/net (1)

—

1,62 €/kg + 16,8
€/100 kg/net (1)

—

34,7 €/100 kg/net

—

43,4 €/100 kg/net

—

110 €/100 kg/net

—

109,1 €/100 kg/
net

—

183,7 €/100 kg/
net

—

182,8 €/100 kg/
net

—

57,2 €/100 kg/net

—

0402 29 15

verpakking van niet meer dan 2,5 kg
0402 29 19

– – – – – andere

– – – met een vetgehalte van meer dan 27 gewichtspercenten:

0402 29 91

– – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke

verpakking van niet meer dan 2,5 kg
0402 29 99

– – – – andere

– andere:

0402 91

– – zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

0402 91 10

– – – met een vetgehalte van niet meer dan 8 gewichtspercenten

0402 91 30

– – – met een vetgehalte van meer dan 8 doch niet meer dan 10 ge

wichtspercenten
– – – met een vetgehalte van meer dan 10 doch niet meer dan

45 gewichtspercenten:
0402 91 51

– – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke

verpakking van niet meer dan 2,5 kg
0402 91 59

– – – – andere

– – – met een vetgehalte van meer dan 45 gewichtspercenten:

0402 91 91

– – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke

verpakking van niet meer dan 2,5 kg
0402 91 99

– – – – andere

0402 99

– – andere:

0402 99 10

– – – met een vetgehalte van niet meer dan 9,5 gewichtspercenten
– – – met een vetgehalte van meer dan 9,5 doch niet meer dan

45 gewichtspercenten:
0402 99 31

– – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 1,08 €/kg + 19,4

verpakking van niet meer dan 2,5 kg
0402 99 39

– – – – andere

€/100 kg/net (1)

—

1,08 €/kg + 18,5
€/100 kg/net (1)

—

(1) Het recht per 100 kg product is gelijk aan de som van de volgende elementen:
a) het per kg aangegeven bedrag, vermenigvuldigd met het gewicht van melkbestanddelen in 100 kg product;
b) het andere vermelde bedrag.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

– – – met een vetgehalte van meer dan 45 gewichtspercenten:

0402 99 91

– – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 1,81 €/kg + 19,4

verpakking van niet meer dan 2,5 kg
0402 99 99

– – – – andere

0403

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere
gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met
toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of
met toegevoegde vruchten of cacao:

0403 10

– yoghurt:

€/100 kg/net (1)

—

1,81 €/kg + 18,5
€/100 kg/net (1)

—

– – niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao:
– – – zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een

vetgehalte:
0403 10 11

– – – – van niet meer dan 3 gewichtspercenten

20,5 €/100 kg/net

—

0403 10 13

– – – – van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

24,4 €/100 kg/net

—

0403 10 19

– – – – van meer dan 6 gewichtspercenten

59,2 €/100 kg/net

—

0,17 €/kg + 21,1
€/100 kg/net (1)

—

0,20 €/kg + 21,1
€/100 kg/net (1)

—

0,54 €/kg + 21,1
€/100 kg/net (1)

—

8,3 + 95
€/100 kg/net

—

8,3 + 130,4
€/100 kg/net

—

8,3 + 168,8
€/100 kg/net

—

– – – andere, met een vetgehalte:

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

– – – – van niet meer dan 3 gewichtspercenten

– – – – van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

– – – – van meer dan 6 gewichtspercenten

– – gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:
– – – in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een

gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:
0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

– – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

– – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

– – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

– – – andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:

(1) Het recht per 100 kg product is gelijk aan de som van de volgende elementen:
a) het per kg aangegeven bedrag, vermenigvuldigd met het gewicht van melkbestanddelen in 100 kg product;
b) het andere vermelde bedrag.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8,3 + 12,4
€/100 kg/net

—

8,3 + 17,1
€/100 kg/net

—

8,3 + 26,6
€/100 kg/net

—

100,4 €/100 kg/
net

—

135,7 €/100 kg/
net

—

167,2 €/100 kg/
net

—

0,95 €/kg + 22
€/100 kg/net (1)

—

1,31 €/kg + 22
€/100 kg/net (1)

—

1,62 €/kg + 22
€/100 kg/net (1)

—

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90

– – – – van niet meer dan 3 gewichtspercenten

– – – – van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

– – – – van meer dan 6 gewichtspercenten

– andere:
– – niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao:
– – – in poeder, in korrels of in andere vaste vorm:
– – – – zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een

vetgehalte:
0403 90 11

0403 90 13

– – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

– – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercen

ten
0403 90 19

– – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

– – – – andere, met een vetgehalte:

0403 90 31

0403 90 33

– – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

– – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercen

ten
0403 90 39

– – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

– – – andere:
– – – – zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een

vetgehalte:
0403 90 51

– – – – – van niet meer dan 3 gewichtspercenten

20,5 €/100 kg/net

—

0403 90 53

– – – – – van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

24,4 €/100 kg/net

—

0403 90 59

– – – – – van meer dan 6 gewichtspercenten

59,2 €/100 kg/net

—

0,17 €/kg + 21,1
€/100 kg/net (1)

—

0,20 €/kg + 21,1
€/100 kg/net (1)

—

– – – – andere, met een vetgehalte:

0403 90 61

0403 90 63

– – – – – van niet meer dan 3 gewichtspercenten

– – – – – van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

(1) Het recht per 100 kg product is gelijk aan de som van de volgende elementen:
a) het per kg aangegeven bedrag, vermenigvuldigd met het gewicht van melkbestanddelen in 100 kg product;
b) het andere vermelde bedrag.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

0,54 €/kg + 21,1
€/100 kg/net (1)

—

8,3 + 95
€/100 kg/net

—

8,3 + 130,4
€/100 kg/net

—

8,3 + 168,8
€/100 kg/net

—

8,3 + 12,4
€/100 kg/net

—

8,3 + 17,1
€/100 kg/net

—

8,3 + 26,6
€/100 kg/net

—

7 €/100 kg/net

—

135,7 €/100 kg/
net

—

167,2 €/100 kg/
net

—

100,4 €/100 kg/
net

—

135,7 €/100 kg/
net

—

0403 90 69

– – – – – van meer dan 6 gewichtspercenten

– – gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:
– – – in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een

gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:
0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

– – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

– – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

– – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

– – – andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

– – – – van niet meer dan 3 gewichtspercenten

– – – – van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

– – – – van meer dan 6 gewichtspercenten

0404

Wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere
zoetstoffen; producten bestaande uit natuurlijke bestanddelen
van melk, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoet
stoffen, elders genoemd noch elders onder begrepen:

0404 10

– wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toege

voegde suiker of andere zoetstoffen:
– – in poeder, in korrels of in andere vaste vorm:
– – – zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een

gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38):
– – – – van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetge

halte:
0404 10 02

– – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0404 10 04

– – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercen

ten
0404 10 06

– – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

– – – – van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:

0404 10 12

0404 10 14

– – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

– – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercen

ten

(1) Het recht per 100 kg product is gelijk aan de som van de volgende elementen:
a) het per kg aangegeven bedrag, vermenigvuldigd met het gewicht van melkbestanddelen in 100 kg product;
b) het andere vermelde bedrag.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

167,2 €/100 kg/
net

—

0,07 €/kg/net +
16,8 €/100 kg/
net (1)

—

1,31 €/kg/net +
22 €/100 kg/
net (1)

—

1,62 €/kg/net +
22 €/100 kg/
net (1)

—

0,95 €/kg/net +
22 €/100 kg/
net (1)

—

1,31 €/kg/net +
22 €/100 kg/
net (1)

—

1,62 €/kg/net +
22 €/100 kg/
net (1)

—

0404 10 16

– – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

– – – andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38):
– – – – van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetge

halte:
0404 10 26

0404 10 28

– – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

– – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercen

ten

0404 10 32

– – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

– – – – van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:

0404 10 34

0404 10 36

– – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

– – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercen

ten

0404 10 38

– – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

– – andere:
– – – zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een

gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38):
– – – – van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetge

halte:
0404 10 48

– – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0,07 €/kg/net (2)

—

0404 10 52

– – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercen

135,7 €/100 kg/
net

—

167,2 €/100 kg/
net

—

100,4 €/100 kg/
net

—

135,7 €/100 kg/
net

—

ten
0404 10 54

– – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

– – – – van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:

0404 10 56

0404 10 58

– – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

– – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercen

ten

(1) Het recht per 100 kg product is gelijk aan de som van de volgende elementen:
a) het per kg aangegeven bedrag, vermenigvuldigd met het gewicht van melkbestanddelen in 100 kg product;
b) het andere vermelde bedrag.
(2) Het recht per 100 kg product is gelijk aan het per kg vermelde bedrag, vermenigvuldigd met het gewicht van de van melk afkomstige
droge stof die is vervat in 100 kg product.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

167,2 €/100 kg/
net

—

0,07 €/kg/net +
16,8 €/100 kg/
net (1)

—

1,31 €/kg/net +
22 €/100 kg/
net (2)

—

1,62 €/kg/net +
22 €/100 kg/
net (2)

—

0,95 €/kg/net +
22 €/100 kg/
net (2)

—

1,31 €/kg/net +
22 €/100 kg/
net (2)

—

1,62 €/kg/net +
22 €/100 kg/
net (2)

—

100,4 €/100 kg/
net

—

135,7 €/100 kg/
net

—

167,2 €/100 kg/
net

—

0,95 €/kg/net +
22 €/100 kg/
net (28)

—

1,31 €/kg/net +
22 €/100 kg/
net (2)

—

0404 10 62

– – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

– – – andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38):
– – – – van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetge

halte:
0404 10 72

0404 10 74

– – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

– – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercen

ten

0404 10 76

– – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

– – – – van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:

0404 10 78

0404 10 82

– – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

– – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercen

ten

0404 10 84

0404 90

– – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

– andere:
– – zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een

vetgehalte:
0404 90 21

0404 90 23

0404 90 29

– – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

– – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

– – – van meer dan 27 gewichtspercenten

– – andere, met een vetgehalte:

0404 90 81

0404 90 83

– – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

– – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

(1) Het recht per 100 kg product is gelijk aan de som van de volgende elementen:
a) het per kg aangegeven bedrag, vermenigvuldigd met het gewicht van de melk en van de van melk afkomstige droge stof in
100 kg product;
b) het andere vermelde bedrag.
(2) Het recht per 100 kg product is gelijk aan de som van de volgende elementen:
a) het per kg aangegeven bedrag, vermenigvuldigd met het gewicht van melkbestanddelen in 100 kg product;
b) het andere vermelde bedrag.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

1,62 €/kg/net +
22 €/100 kg/
net (1)

—

189,6 €/100 kg/
net (2)

—

189,6 €/100 kg/
net (27)

—

189,6 €/100 kg/
net (2)

—

189,6 €/100 kg/
net (2)

—

231,3 €/100 kg/
net (2)

—

9 + EA (3)

—

9 + EA (3)

—

189,6 €/100 kg/
net

—

231,3 €/100 kg/
net (2)

—

231,3 €/100 kg/
net (2)

—

185,2 €/100 kg/
net (2)

—

0404 90 89

– – – van meer dan 27 gewichtspercenten

0405

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta's:

0405 10

– boter:
– – met een vetgehalte van niet meer dan 85 gewichtspercenten:
– – – natuurlijke boter:

0405 10 11

– – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke

verpakking van niet meer dan 1 kg
0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

– – – – andere

– – – gerecombineerde boter

– – – weiboter

– – andere

0405 20

– zuivelpasta's:

0405 20 10

– – met een vetgehalte van 39 of meer gewichtspercenten doch

minder dan 60 gewichtspercenten
0405 20 30

– – met een vetgehalte van 60 of meer gewichtspercenten doch niet

meer dan 75 gewichtspercenten
0405 20 90

– – met een vetgehalte van meer dan 75 doch minder dan 80 ge

wichtspercenten
0405 90

– andere:

0405 90 10

– – met een vetgehalte van 99,3 of meer gewichtspercenten en een

vochtgehalte van niet meer dan 0,5 gewichtspercent
0405 90 90

– – andere

0406

Kaas en wrongel:

0406 10

– verse (niet gerijpte) kaas, weikaas daaronder begrepen, en

wrongel:
– – met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten:

0406 10 30

– – – Mozzarella, ook indien in een vloeistof

(1) Het recht per 100 kg product is gelijk aan de som van de volgende elementen:
a) het per kg aangegeven bedrag, vermenigvuldigd met het gewicht van melkbestanddelen in 100 kg product;
b) het andere vermelde bedrag.
(2) WTO-tariefcontingenten.
(3) Zie bijlage 1.

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 90
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

185,2 €/100 kg/
net (1)

—

221,2 €/100 kg/
net (1)

—

188,2 €/100 kg/
net (1)

—

144,9 €/100 kg/
net (1)

—

139,1 €/100 kg/
net (1)

—

144,9 €/100 kg/
net (1)

—

215 €/100 kg/
net (1)

—

140,9 €/100 kg/
net (1)

—

140,9 €/100 kg/
net (1)

—

140,9 €/100 kg/
net (1)

—

167,1 €/100 kg/
net (1)

—

171,7 €/100 kg/
net (1)

—

171,7 €/100 kg/
net (1)

—

171,7 €/100 kg/
net (1)

—

171,7 €/100 kg/
net (1)

—

0406 10 50
0406 10 80
0406 20 00

– – – andere

– – andere

– kaas van alle soorten, geraspt of in poeder

0406 30

– smeltkaas, niet geraspt noch in poeder:

0406 30 10

– – waarin geen andere kaassoorten zijn verwerkt dan Emmentaler,

Gruyère en Appenzell en eventueel met toevoeging van Glaris
kruidkaas (zogenaamde Schabziger), opgemaakt voor de ver
koop in het klein, met een vetgehalte, berekend op de droge
stof, van niet meer dan 56 gewichtspercenten
– – andere:
– – – met een vetgehalte van niet meer dan 36 gewichtspercenten

en met een vetgehalte, berekend op de droge stof:
0406 30 31
0406 30 39
0406 30 90
0406 40

– – – – van niet meer dan 48 gewichtspercenten

– – – – van meer dan 48 gewichtspercenten

– – – met een vetgehalte van meer dan 36 gewichtspercenten

– blauw-groen geaderde kaas en andere kaas die aders bevat

die zijn verkregen door gebruik te maken van Penicillium
roqueforti:
0406 40 10
0406 40 50
0406 40 90

– – Roquefort

– – Gorgonzola

– – andere

0406 90

– andere kaas:

0406 90 01

– – bestemd voor verwerking (2)

– – andere:

0406 90 13
0406 90 15
0406 90 17
0406 90 18

– – – Emmentaler

– – – Gruyère en Sbrinz

– – – Bergkäse en Appenzell

– – – Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or en Tête de Moine

(1) WTO-tariefcontingenten.
(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

167,1 €/100 kg/
net (1)

—

151 €/100 kg/
net (1)

—

151 €/100 kg/
net (1)

—

151 €/100 kg/
net (1)

—

151 €/100 kg/
net (1)

—

151 €/100 kg/
net (1)

—

151 €/100 kg/
net (1)

—

151 €/100 kg/
net (1)

—

151 €/100 kg/
net (1)

—

188,2 €/100 kg/
net

—

188,2 €/100 kg/
net (1)

—

188,2 €/100 kg/
net (1)

—

151 €/100 kg/
net (1)

—

151 €/100 kg/
net (1)

—

151 €/100 kg/
net (1)

—

151 €/100 kg/
net (1)

—

151 €/100 kg/
net (1)

—

151 €/100 kg/
net (1)

—

151 €/100 kg/
net (1)

—

0406 90 21
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 29
0406 90 32
0406 90 35
0406 90 37
0406 90 39

– – – Cheddar

– – – Edam
– – – Tilsit
– – – Kashkaval
– – – Feta
– – – Kefalotyri
– – – Finlandia
– – – Jarlsberg
– – – andere:

0406 90 50

– – – – schapenkaas en kaas bereid uit buffelmelk, in bergingsmid

delen die pekel bevatten of in zakken van schapen- of gei
tenvellen
– – – – andere:
– – – – – met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercen

ten en een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmas
sa:
– – – – – – van niet meer dan 47 gewichtspercenten:

0406 90 61
0406 90 63
0406 90 69

– – – – – – – Grana Padano en Parmigiano Reggiano
– – – – – – – Fiore Sardo en Pecorino
– – – – – – – andere
– – – – – – van meer dan 47 doch niet meer dan 72 gewichtspercen

ten:
0406 90 73
0406 90 74
0406 90 75
0406 90 76

– – – – – – – Provolone
– – – – – – – Maasdam
– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio en Ragusano
– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo en

Samsø
0406 90 78
0406 90 79

– – – – – – – Gouda
– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin

en Taleggio
0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double

Gloucester, Blarney, Colby en Monterey

(1) WTO-tariefcontingenten.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

151 €/100 kg/
net (1)

—

151 €/100 kg/
net (1)

—

151 €/100 kg/net

—

151 €/100 kg/
net (1)

—

151 €/100 kg/
net (1)

—

151 €/100 kg/
net (1)

—

185,2 €/100 kg/
net (1)

—

221,2 €/100 kg/
net (1)

—

35 €/1 000 p/st

p/st

0406 90 82

0406 90 84
0406 90 85

– – – – – – – Camembert

– – – – – – – Brie

– – – – – – – Kefalograviera en Kasseri
– – – – – – – andere kaas, met een vochtgehalte, berekend op de

vetvrije kaasmassa:
0406 90 86

– – – – – – – – van meer dan 47 doch niet meer dan 52 gewichts

percenten
0406 90 89

– – – – – – – – van meer dan 52 doch niet meer dan 62 gewichts

percenten
0406 90 92

– – – – – – – – van meer dan 62 doch niet meer dan 72 gewichts

percenten
0406 90 93

0406 90 99

0407

– – – – – – van meer dan 72 gewichtspercenten

– – – – – andere

Vogeleieren in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt:
– broedeieren:

0407 11 00

– – van pluimvee van de soort Gallus domesticus (2)

0407 19

– – andere:
– – – van pluimvee, andere dan van pluimvee van de soort Gallus

domesticus (2):
0407 19 11

– – – – van kalkoenen of van ganzen

105 €/1 000 p/st

p/st

0407 19 19

– – – – andere

35 €/1 000 p/st

p/st

0407 19 90

– – – andere

7,7

p/st

30,4 €/100 kg/
net (1)

1 000 p/st

30,4 €/100 kg/
net (1)

1 000 p/st

7,7

p/st

30,4 €/100 kg/
net (1)

1 000 p/st

– andere verse eieren:

0407 21 00

– – van pluimvee van de soort Gallus domesticus

0407 29

– – andere:

0407 29 10

– – – van pluimvee, andere dan van pluimvee van de soort Gallus

domesticus
0407 29 90

– – – andere

0407 90

– andere:

0407 90 10

– – van pluimvee

(1) WTO-tariefcontingenten.
(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikelen 75, lid 2 en 3, en 230 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees
Parlement en de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671)).
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

7,7

p/st

vrij

—

142,3 €/100 kg/
net (2)

—

vrij

—

62 €/100 kg/
net (2)

—

66,3 €/100 kg/
net (2)

—

vrij

—

137,4 €/100 kg/
net (2)

—

vrij

—

35,3 €/100 kg/
net (2)

—

0407 90 90

– – andere

0408

Vogeleieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd
of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren
of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde
suiker of andere zoetstoffen:
– eigeel:

0408 11

– – gedroogd:

0408 11 20

– – – ongeschikt voor menselijke consumptie (1)

0408 11 80

– – – ander

0408 19

– – ander:

0408 19 20

– – – ongeschikt voor menselijke consumptie (1)
– – – ander:

0408 19 81
0408 19 89

– – – – vloeibaar

– – – – ander, inclusief bevroren

– andere:

0408 91

– – gedroogd:

0408 91 20

– – – ongeschikt voor menselijke consumptie (1)

0408 91 80

– – – andere

0408 99

– – andere:

0408 99 20

– – – ongeschikt voor menselijke consumptie (1)

0408 99 80

– – – andere

0409 00 00

Natuurhoning

17,3

—

0410 00 00

Eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd
noch elders onder begrepen

7,7

—

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld in titel II, onder F, van de
inleidende bepalingen.
(2) WTO-tariefcontingenten.
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▼B
HOOFDSTUK 5
ANDERE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS
GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) voor menselijke consumptie geschikte producten, andere dan darmen, bla
zen en magen van dieren, in hun geheel of in stukken, en bloed van dieren
(vloeibaar of gedroogd);
b) huiden, vellen en pelterijen, andere dan de producten bedoeld bij post 0505
en andere dan bij post 0511 bedoelde snippers en dergelijk afval van
ongelooide huiden en vellen (hoofdstuk 41 of 43);
c) textielgrondstoffen van dierlijke oorsprong, andere dan paardenhaar (crin)
en afval van paardenhaar (afdeling XI);
d) gerede knotten voor borstelwerk (post 9603).
2. Mensenhaar, op gelijke lengte gesorteerd, doch niet gericht (dat wil zeggen
niet met respectievelijk de topeinden en de worteleinden bij elkaar), wordt
aangemerkt als onbewerkt mensenhaar (post 0501).
3. In de nomenclatuur wordt onder „ivoor” verstaan: slagtanden van olifanten,
van nijlpaarden, van walrussen, van narwallen of van wilde zwijnen, horens
van neushoorns, alsmede tanden van alle dieren.
4. In de nomenclatuur wordt als paardenhaar (crin) aangemerkt het haar van de
manen of van de staart van paardachtigen of van runderen. Post 0511 omvat
onder meer paardenhaar (crin) en afval van paardenhaar, ook indien in vlie
zen, al dan niet op een onderlaag.
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

Mensenhaar, onbewerkt, ook indien gewassen of ontvet; afval
van mensenhaar

vrij

—

0501 00 00

0502

Haar van varkens of van wilde zwijnen; dassenhaar en ander
dierlijk haar, voor borstelwerk; afval van dit haar:

0502 10 00

– haar van varkens of van wilde zwijnen en afval van dit haar

vrij

—

0502 90 00

– ander

vrij

—

Darmen, blazen en magen van dieren (andere dan die van
vissen), in hun geheel of in stukken, vers, gekoeld, bevroren,
gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt

vrij

—

[0503]
0504 00 00

0505

Vogelhuiden en andere delen van vogels, met veren of dons
bezet, veren en delen van veren (ook indien bijgesneden) en
dons, ruw, gereinigd, ontsmet of op andere wijze behandeld ter
voorkoming van bederf, doch niet verder bewerkt; poeder en
afval, van veren of van delen van veren:

0505 10

– veren van de soorten die als opvulmateriaal worden ge

bruikt; dons:
0505 10 10

– – ruw

vrij

—

0505 10 90

– – andere

vrij

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

0505 90 00

– andere

0506

Beenderen en hoornpitten, ruw, ontvet of eenvoudig voor
behandeld (doch niet in vorm gesneden), met zuur behandeld
of ontdaan van gelatine; poeder en afval van deze stoffen:

0506 10 00

– osseïne en met zuur behandelde beenderen

vrij

—

0506 90 00

– andere

vrij

—

0507

Ivoor, schildpad, walvisbaarden (walvisbaardhaar daaronder
begrepen), horens, geweien, hoeven, nagels, klauwen en sna
vels, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet in vorm ge
sneden; poeder en afval van deze stoffen:

0507 10 00

– ivoor; poeder en afval, van ivoor

vrij

—

0507 90 00

– andere

vrij

—

0508 00

Koraal en dergelijke stoffen, ruw of eenvoudig voorbehandeld,
doch niet verder bewerkt; schelpen en schalen, van schaaldie
ren, van weekdieren of van stekelhuidigen, alsmede rugplaten
van inktvissen, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet in
vorm gesneden, alsmede poeder en afval van deze stoffen:

★

0508 00 10

– bloedkoraal (Corallium rubrum)

vrij

—

★

0508 00 90

– andere

vrij

—

Grijze amber, bevergeil, civet en muskus; Spaanse vlieg; gal,
ook indien gedroogd; klieren en andere stoffen van dierlijke
oorsprong, die worden gebruikt voor het bereiden van farma
ceutische producten, vers, gekoeld, bevroren of anderszins
voorlopig geconserveerd

vrij

—

vrij

p/st (1)

[0509]
0510 00 00

0511

Producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch el
ders onder begrepen; dode dieren van de soorten bedoeld bij
hoofdstuk 1 of 3, niet geschikt voor menselijke consumptie:

0511 10 00

– rundersperma
– andere:

0511 91

– – producten van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van

andere ongewervelde waterdieren; dode dieren van de soor
ten bedoeld bij hoofdstuk 3:
0511 91 10

– – – visafvallen

vrij

—

0511 91 90

– – – andere

vrij

—

0511 99

– – andere:

0511 99 10

– – – pezen en zenen; snippers en dergelijk afval van ongelooide

vrij

—

huiden of vellen
– – – echte sponsen:

0511 99 31

– – – – ruw

vrij

—

0511 99 39

– – – – andere

5,1

—

0511 99 85

– – – andere (2)

vrij

—

(1) Strootje (de hoeveelheid die nodig is voor één inseminatie).
(2) Statistische Taric-codes: zie bijlage 10.

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 96
▼B
AFDELING II
PRODUCTEN VAN HET PLANTENRIJK
Aantekening
1. Voor de toepassing van deze afdeling worden als „pellets” aangemerkt, pro
ducten die, door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een hoe
veelheid van niet meer dan 3 gewichtspercenten, in de vorm van cilinders,
bolletjes, enz. zijn geagglomereerd.
HOOFDSTUK 6
LEVENDE PLANTEN EN PRODUCTEN VAN DE BLOEMENTEELT
Aantekeningen
1. Behoudens de in het tweede gedeelte van post 0601 genoemde uitzondering,
omvat dit hoofdstuk uitsluitend producten die gewoonlijk door tuinders,
boomkwekers en bloemisten worden geleverd om te worden geplant of voor
versiering. Van dit hoofdstuk zijn evenwel uitgezonderd: aardappelen, uien,
sjalotten, knoflook en de andere producten bedoeld bij hoofdstuk 7.
2. Bloemstukken, bloemenmanden, kransen en dergelijke artikelen worden ge
lijkgesteld met bloemen of met loof, bedoeld bij post 0603 of 0604, waarbij
geen rekening wordt gehouden met hulpmiddelen van andere stoffen. Collages
en dergelijke decoratieve platen, bedoeld bij post 9701, vallen echter niet
onder dit hoofdstuk.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

0601

Bollen, knollen en wortelstokken, ook indien in blad of in
bloei; cichoreiplanten en -wortels, andere dan die bedoeld bij
post 1212:

0601 10

– bollen, knollen en wortelstokken, in rusttoestand:

0601 10 10

– – hyacinten

5,1

p/st

0601 10 20

– – narcissen

5,1

p/st

0601 10 30

– – tulpen

5,1

p/st

0601 10 40

– – gladiolen

5,1

p/st

0601 10 90

– – andere

5,1

p/st

0601 20

– bollen, knollen en wortelstokken, in blad of in bloei; cicho

reiplanten en -wortels:
0601 20 10

– – cichoreiplanten en -wortels

vrij

—

0601 20 30

– – orchideeën, hyacinten, narcissen en tulpen

9,6

—

0601 20 90

– – andere

6,4

—

0602

Andere levende planten (wortels daaronder begrepen), stekken
en enten; champignonbroed:

0602 10

– stekken zonder wortels en enten:

0602 10 10

– – van de wijnstok

vrij

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4

—

vrij

—

8,3

p/st

0602 10 90

– – andere

0602 20

– bomen en heesters, voor de teelt van eetbare vruchten, ook

indien geënt:
0602 20 10

– – plantgoed van wijnstokken, geënt of met wortels
– – andere:

0602 20 20

– – – met blote wortel
– – – andere:

0602 20 30

– – – – citrusplanten

8,3

p/st

0602 20 80

– – – – andere

8,3

p/st

0602 30 00

– rododendrons en azalea's, ook indien geënt

8,3

p/st

0602 40 00

– rozen, ook indien geënt

8,3

p/st

0602 90

– andere:

0602 90 10

– – champignonbroed

8,3

—

0602 90 20

– – ananasplantjes

vrij

—

0602 90 30

– – groenteplanten en aardbeiplanten

8,3

—

8,3

p/st

6,5

p/st

8,3

p/st

– – andere:
– – – planten voor de open grond:
– – – – bomen en heesters:

0602 90 41

– – – – – woudbomen en woudheesters (zogenaamd bosplantsoen)
– – – – – andere:

0602 90 45

– – – – – – bewortelde stekken en jonge planten
– – – – – – andere:

0602 90 46

– – – – – – – met blote wortel
– – – – – – – andere:

0602 90 47

– – – – – – – – coniferen en groenblijvende bomen en heesters

8,3

p/st

0602 90 48

– – – – – – – – andere

8,3

p/st

0602 90 50

– – – – andere planten voor de open grond

8,3

—

6,5

p/st

6,5

p/st

6,5

p/st

– – – kamerplanten:

0602 90 70

– – – – bewortelde stekken, zaailingen en plantgoed, met uitzon

dering van cactussen
– – – – andere:

0602 90 91

– – – – – bloeiende planten (in knop of bloem), met uitzondering

van cactussen
0602 90 99

– – – – – andere

0603

Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloem
stukken of voor versiering, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd,
geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd:
– vers:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

0603 11 00

– – rozen

(1)

p/st

0603 12 00

– – anjers

(1)

p/st

0603 13 00

– – orchideeën

(1)

p/st

0603 14 00

– – chrysanten

(1)

p/st

0603 15 00

– – lelies (Lilium spp.)

(1)

p/st

0603 19

– – andere:

0603 19 10

– – – gladiolen

(1)

p/st

0603 19 20

– – – ranonkels

(1)

p/st

0603 19 70

– – – andere

(1)

p/st

0603 90 00

– andere

10

—

0604

Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten,
zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede grassen,
mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor versiering,
vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere
wijze geprepareerd:

0604 20

– vers:

vrij

—

5

—

– – mossen en korstmossen:

0604 20 11

– – – rendiermos

0604 20 19

– – – andere

0604 20 20

– – kerstbomen

2,5

p/st

0604 20 40

– – takken en twijgen van naaldbomen

2,5

—

0604 20 90

– – andere

2

—

0604 90

– andere:

vrij

—

5

—

– – mossen en korstmossen:

0604 90 11

– – – rendiermos

0604 90 19

– – – andere
– – andere:

0604 90 91

– – – enkel gedroogd

vrij

—

0604 90 99

– – – andere

10,9

—

(1) — Van 1 januari t/m 31 mei: 8,5.
— Van 1 juni t/m 31 oktober: 12.
— Van 1 november t/m 31 december: 8,5.
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HOOFDSTUK 7
GROENTEN,

PLANTEN,
WORTELS
EN
KNOLLEN,
VOEDINGSDOELEINDEN

VOOR

Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet de voedergewassen bedoeld bij post 1214.
2. Voor de toepassing van de posten 0709 tot en met 0712 worden als „groen
ten” mede aangemerkt: eetbare paddenstoelen, truffels, olijven, kappers, pom
poenen, aubergines, suikermais (Zea mays var. saccharata), vruchten van de
geslachten Capsicum en Pimenta, venkel en moeskruiden zoals peterselie,
kervel, dragon, kers en gekweekte marjolein (Majorana hortensis of Origa
num majorana).
3. Post 0712 omvat alle bij de posten 0701 tot en met 0711 bedoelde groente
soorten, voor zover zij zijn gedroogd, andere dan:
a) gedroogde zaden van peulgroenten (post 0713);
b) suikermaïs in de vormen bedoeld bij de posten 1102 tot en met 1104;
c) meel, gries, poeder, vlokken, korrels en pellets, van aardappelen (post
1105);
d) meel, gries en poeder van de bij post 0713 bedoelde gedroogde zaden van
peulgroenten (post 1106).
4. Gedroogde, fijngemaakte of gemalen vruchten van de geslachten Capsicum en
Pimenta worden evenwel niet onder dit hoofdstuk ingedeeld (post 0904).

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4,5

—

5,8

—

(3)

—

11,5

—

(4)

—

9,6

—

0701

Aardappelen, vers of gekoeld:

0701 10 00

– pootaardappelen (1)

0701 90

– andere:

0701 90 10

– – bestemd voor de vervaardiging van zetmeel (2)
– – andere:

0701 90 50

– – – nieuwe aardappelen (primeurs), van 1 januari tot en met 30

juni
0701 90 90

– – – andere

0702 00 00

Tomaten, vers of gekoeld

0703

Uien, sjalotten, knoflook, prei en andere eetbare looksoorten,
vers of gekoeld:

0703 10

– uien en sjalotten:
– – uien:

0703 10 11

– – – plantuitjes

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld in titel II, onder F, van de
inleidende bepalingen.
(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
(3) — Van 1 januari t/m 15 mei: 9,6. WTO-tariefcontingenten.
— Van 16 mei t/m 30 juni: 13,4.
(4) Zie bijlage 2.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

0703 10 19

– – – andere

9,6

—

0703 10 90

– – sjalotten

9,6

—

0703 20 00

– knoflook

9,6 + 120
€/100 kg/net (1)

—

10,4

—

0703 90 00

– prei en andere eetbare looksoorten

0704

Rodekool, wittekool, bloemkool, spruitjes, koolrabi, boerenkool
en dergelijke eetbare kool van het geslacht Brassica, vers of
gekoeld:

0704 10 00

– bloemkool en broccoli

(2)

—

0704 20 00

– spruitjes

12

—

0704 90

– andere:

0704 90 10

– – wittekool en rodekool

12 MIN 0,4
€/100 kg/net

—

12

—

0704 90 90

– – andere

0705

Sla (Lactuca sativa), andijvie, witloof en andere cichoreigroen
ten (Cichorium spp.), vers of gekoeld:
– sla:

0705 11 00

– – kropsla

(3)

—

0705 19 00

– – andere

10,4

—

– andijvie, witloof en andere cichoreigroenten:

0705 21 00

– – witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

10,4

—

0705 29 00

– – andere

10,4

—

0706

Wortelen, rapen, kroten, schorseneren, knolselderij, radijs en
dergelijke eetbare wortelen en knollen, vers of gekoeld:

0706 10 00

– wortelen en rapen

13,6 (1)

—

0706 90

– andere:

0706 90 10

– – knolselderij

(4)

—

0706 90 30

– – mierikswortel of peperwortel (Cochlearia armoracia)

12

—

0706 90 90

– – andere

13,6

—

0707 00

Komkommers en augurken, vers of gekoeld:

0707 00 05

– komkommers

(5)

—

(1) WTO-tariefcontingenten.
(2) — Van 1 januari t/m 14 april: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.
— Van 15 april t/m 30 november: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.
— Van 1 t/m 31 december: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.
(3) — Van 1 januari t/m 31 maart: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.
— Van 1 april t/m 30 november: 12 MIN 2 €/100 kg/br.
— Van 1 t/m 31 december: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.
4
( ) — Van 1 januari t/m 30 april: 13,6.
— Van 1 mei t/m 30 september: 10,4.
— Van 1 oktober t/m 31 december: 13,6.
(5) Zie bijlage 2.

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 101
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

12,8

—

0707 00 90

– augurken

0708

Peulgroenten, ook indien gedopt, vers of gekoeld:

0708 10 00

– erwten (Pisum sativum), peultjes daaronder begrepen

(1)

—

0708 20 00

– bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(2)

—

0708 90 00

– andere peulgroenten

11,2

—

0709

Andere groenten, vers of gekoeld:

0709 20 00

– asperges

10,2

—

0709 30 00

– aubergines

12,8

—

0709 40 00

– selderij, andere dan knolselderij

12,8

—

12,8

—

– paddenstoelen en truffels:

0709 51 00

– – paddenstoelen van het geslacht Agaricus

0709 59

– – andere:

0709 59 10

– – – cantharellen

3,2

—

0709 59 30

– – – eekhoorntjesbrood

5,6

—

0709 59 50

– – – truffels

6,4

—

0709 59 90

– – – andere

6,4

—

0709 60

– vruchten van de geslachten Capsicum en Pimenta:

0709 60 10

– – niet-scherpsmakende pepers

7,2 (3)

—

vrij

—

vrij

—

– – andere:

0709 60 91

– – – capsicumsoorten bestemd voor de vervaardiging van capsaï

cine of van tincturen (4)
0709 60 95

– – – bestemd voor de industriële vervaardiging van etherische

oliën of van harsaroma's (4)
0709 60 99

– – – andere

6,4

—

0709 70 00

– spinazie, Nieuw-Zeelandse spinazie en tuinmelde

10,4

—

(5)

—

4,5

—

– andere:

0709 91 00

– – artisjokken

0709 92

– – olijven:

0709 92 10

– – – bestemd voor andere doeleinden dan het vervaardigen van

olie (4)

(1) — Van 1 januari t/m 31 mei: 8.
— Van 1 juni t/m 31 augustus: 13,6.
— Van 1 september t/m 31 december: 8.
(2) — Van 1 januari t/m 30 juni: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.
— Van 1 juli t/m 30 september: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.
— Van 1 oktober t/m 31 december: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.
3
( ) WTO-tariefcontingenten.
4
( ) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
(5) Zie bijlage 2.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

13,1 €/100 kg/net

—

(1)

—

12,8

—

10,4

—

0709 92 90

– – – andere

0709 93

– – pompoenen en kalebassen (Cucurbita spp.):

0709 93 10

– – – kleine pompoenen (zogenaamde courgettes)

0709 93 90

– – – andere

0709 99

– – andere:

0709 99 10

– – – sla, andere dan Lactuca sativa en andere dan cichoreigroenten

(Cichorium spp.)
0709 99 20

– – – snijbiet en kardoen

10,4

—

0709 99 40

– – – kappers

5,6

—

0709 99 50

– – – venkel

8

—

0709 99 60

– – – suikermais

9,4 €/100 kg/net

—

0709 99 90

– – – andere

12,8

—

0710

Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren:

0710 10 00

– aardappelen

14,4

—

– peulgroenten, ook indien gedopt:

0710 21 00

– – erwten (Pisum sativum), peultjes daaronder begrepen

14,4

—

0710 22 00

– – bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.)

14,4

—

0710 29 00

– – andere

14,4

—

0710 30 00

– spinazie, Nieuw-Zeelandse spinazie en tuinmelde

14,4

—

0710 40 00

– suikermais

5,1 + 9,4
€/100 kg/net (2)

—

15,2

—

0710 80

– andere groenten:

0710 80 10

– – olijven
– – vruchten van de geslachten Capsicum en Pimenta:

0710 80 51

– – – niet-scherpsmakende pepers

14,4

—

0710 80 59

– – – andere

6,4

—

– – paddenstoelen:

0710 80 61

– – – van het geslacht Agaricus

14,4

—

0710 80 69

– – – andere

14,4

—

0710 80 70

– – tomaten

14,4

—

0710 80 80

– – artisjokken

14,4

—

(1) Zie bijlage 2.
(2) Het specifieke bedrag wordt, bij wijze van autonome maatregel, geheven over het netto uitlekgewicht.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

0710 80 85

– – asperges

14,4

—

0710 80 95

– – andere

14,4

—

0710 90 00

– mengsels van groenten

14,4

—

0711

Groenten, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel
van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig
verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd),
doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie:

0711 20

– olijven:

0711 20 10

– – bestemd voor andere doeleinden dan het vervaardigen van

6,4

—

13,1 €/100 kg/net

—

12

—

9,6 + 191
€/100 kg/net
eda (2)

kg/net eda

9,6

—

6,4

—

5,1 + 9,4
€/100 kg/net (3)

—

olie (1)
0711 20 90

– – andere

0711 40 00

– komkommers en augurken
– paddenstoelen en truffels:

0711 51 00

– – paddenstoelen van het geslacht Agaricus

0711 59 00

– – andere

0711 90

– andere groenten; mengsels van groenten:
– – groenten:

0711 90 10

– – – vruchten van de geslachten Capsicum en Pimenta, andere dan

niet-scherpsmakende pepers
0711 90 30

– – – suikermais

0711 90 50

– – – uien

7,2

—

0711 90 70

– – – kappers

4,8

—

0711 90 80

– – – andere

9,6

—

0711 90 90

– – mengsels van groenten

12

—

0712

Gedroogde groenten, ook indien in stukken of in schijven ge
sneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op
andere wijze bereid:

0712 20 00

– uien

12,8 (2)

—

– paddenstoelen, judasoren (Auricularia spp.), trilzwammen

(Tremella spp.) en truffels:
0712 31 00

– – paddenstoelen van het geslacht Agaricus

12,8

—

0712 32 00

– – judasoren (Auricularia spp.)

12,8

—

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
(2) WTO-tariefcontingenten.
(3) Het specifieke bedrag wordt, bij wijze van autonome maatregel, geheven over het netto uitlekgewicht.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

0712 33 00

– – trilzwammen (Tremella spp.)

12,8

—

0712 39 00

– – andere

12,8

—

0712 90

– andere groenten; mengsels van groenten:

0712 90 05

– – aardappelen, ook indien in stukken of in schijven gesneden,

10,2

—

vrij

—

doch niet op andere wijze bereid
– – suikermais (Zea mays var. saccharata):

0712 90 11

– – – hybriden, bestemd voor zaaidoeleinden (1)

0712 90 19

– – – andere

9,4 €/100 kg/net

—

0712 90 30

– – tomaten

12,8

—

0712 90 50

– – wortelen

12,8

—

0712 90 90

– – andere

12,8

—

0713

Gedroogde zaden van peulgroenten, ook indien gepeld (bij
voorbeeld spliterwten):

0713 10

– erwten (Pisum sativum):

0713 10 10

– – voor zaaidoeleinden

vrij

—

0713 10 90

– – andere

vrij

—

0713 20 00

– kekers

vrij

—

vrij

—

vrij

—

– bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 00

– – bonen van de soort Vigna mungo (L.) Hepper of Vigna

radiata (L.) Wilczek
0713 32 00

– – bonen van de soort Phaseolus angularis of Vigna angularis

(adzukibonen)
0713 33

– – bonen van de soort Phaseolus vulgaris:

0713 33 10

– – – voor zaaidoeleinden

vrij

—

0713 33 90

– – – andere

vrij

—

0713 34 00

– – bambarabonen (Vigna subterranea of Voandzeia subterra

vrij

—

nea)
0713 35 00

– – koeienerwten (Vigna unguiculata)

vrij

—

0713 39 00

– – andere

vrij

—

0713 40 00

– linzen

vrij

—

0713 50 00

– tuinbonen (Vicia faba var. major), paardenbonen (Vicia faba

3,2

—

var. equina) en duivenbonen (Vicia faba var. minor)
0713 60 00

– struikerwten (Cajanus cajan)

3,2

—

0713 90 00

– andere

3,2

—

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld in titel II, onder F, van de
inleidende bepalingen.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

9,5 €/100 kg/
net (1)

—

3,8 (3)

—

0714

Maniokwortel, arrowroot (pijlwortel), salepwortel, aardperen,
bataten (zoete aardappelen) en dergelijke wortels en knollen
met een hoog gehalte aan zetmeel of aan inuline, vers, gekoeld,
bevroren of gedroogd, ook indien in stukken of in pellets;
merg van de sagopalm:

0714 10 00

– maniokwortel

0714 20

– bataten (zoete aardappelen):

0714 20 10

– – vers, geheel, bestemd voor menselijke consumptie (2)

0714 20 90

– – andere

6,4 €/100 kg/
net (1)

—

0714 30 00

– yams (Dioscorea spp.)

9,5 €/100 kg/
net (1)

—

0714 40 00

– taro (Colocasia spp.)

9,5 €/100 kg/
net (1)

—

9,5 €/100 kg/
net (1)

—

9,5 €/100 kg/
net (1)

—

3,8 (3)

—

0714 50 00

– yautia (Xanthosoma spp.)

0714 90

– andere:

0714 90 20

– – arrowroot (pijlwortel), salepwortel en dergelijke wortels en

knollen met een hoog gehalte aan zetmeel
0714 90 90

– – andere

(1) WTO-tariefcontingenten.
(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie Verordening (EU) nr. 1085/2010 van de Commissie (PB L 310 van 26.11.2010, blz. 3)).
(3) Autonoom douanerecht: 3.
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▼B
HOOFDSTUK 8
FRUIT; SCHILLEN VAN CITRUSVRUCHTEN EN VAN MELOENEN
Aantekeningen
1. Vruchten (noten daaronder begrepen) die niet eetbaar zijn, worden niet onder
dit hoofdstuk ingedeeld.
2. Gekoelde vruchten worden onder dezelfde post ingedeeld als de overeenkom
stige verse vruchten.
3. Gedroogde vruchten bedoeld bij dit hoofdstuk mogen gedeeltelijk zijn gere
hydrateerd of zijn behandeld met het oog op:
a) aanvullende verduurzaming of stabilisatie (bijvoorbeeld door lichte warm
tebehandeling, zwavelen, toevoegen van sorbinezuur of van kaliums
orbaat),
b) het verbeteren of het behouden van hun uiterlijk (bijvoorbeeld door het
toevoegen van plantaardige olie of van kleine hoeveelheden glucose
stroop),
voor zover zij het karakter van gedroogde vruchten behouden.
Aanvullende aantekeningen (GN)
1. Het gehalte aan diverse suikers, berekend als sacharose („suikergehalte”),
van de producten bedoeld bij dit hoofdstuk, is gelijk aan het getal dat een
refractometer (gebruikt volgens de methode die is vastgesteld in de bijlage bij
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 974/2014 van de Commissie (1)) bij een
temperatuur van 20 °C aanwijst, vermenigvuldigd met 0,95.
2. Voor de toepassing van de onderverdelingen 0811 90 11, 0811 90 31 en
0811 90 85 worden als „tropische vruchten” aangemerkt: guaves, manga's,
manggistans, papaja's, tamarindevruchten, cashewappelen, lychees, nangka's
(„jackfruit”), sapodilla's, passievruchten, carambola's en pitahaya's.
3. Voor de toepassing van de onderverdelingen 0811 90 11, 0811 90 31,
0811 90 85, 0812 90 70 en 0813 50 31 worden als „tropische noten” aange
merkt: kokosnoten, cashewnoten, paranoten, arecanoten (of betelnoten), cola
noten en macadamianoten.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

0801

Kokosnoten, paranoten en cashewnoten, vers of gedroogd, ook
zonder dop of schaal:

– kokosnoten:

0801 11 00

– – gedroogd

vrij

—

0801 12 00

– – in de binnenste schaal (endocarpium)

vrij

—

0801 19 00

– – andere

vrij

—

(1) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 974/2014 van de Commissie van 11 september 2014 tot vaststelling van de refractometermethode
voor de bepaling van het gehalte aan oplosbaar droog residu in op basis van groenten en fruit verwerkte producten met het oog op de
indeling ervan in de gecombineerde nomenclatuur (PB L 274 van 16.9.2014, blz. 6).
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

– paranoten:

0801 21 00

– – in de dop

vrij

—

0801 22 00

– – zonder dop

vrij

—

– cashewnoten:

0801 31 00

– – in de dop

vrij

—

0801 32 00

– – zonder dop

vrij

—

0802

Andere noten, vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal, al
dan niet gepeld:

vrij

—

5,6 (1)

—

vrij

—

3,5 (1)

—

– amandelen:

0802 11

– – in de dop:

0802 11 10

– – – bittere amandelen

0802 11 90

– – – andere

0802 12

– – zonder dop:

0802 12 10

– – – bittere amandelen

0802 12 90

– – – andere
– hazelnoten (Corylus spp.):

0802 21 00

– – in de dop

3,2

—

0802 22 00

– – zonder dop

3,2

—

4

—

5,1

—

– walnoten:

0802 31 00

– – in de dop

0802 32 00

– – zonder dop
– kastanjes (Castanea spp.):

0802 41 00

– – in de dop

5,6

—

0802 42 00

– – zonder dop

5,6

—

– pistaches:

0802 51 00

– – in de dop

1,6

—

0802 52 00

– – zonder dop

1,6

—

– macadamianoten:

0802 61 00

– – in de dop

2

—

0802 62 00

– – zonder dop

2

—

0802 70 00

– colanoten (Cola spp.)

vrij

—

0802 80 00

– arecanoten (of betelnoten)

vrij

—

0802 90

– andere:

0802 90 10

– – pecannoten

vrij

—

(1) WTO-tariefcontingenten.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

0802 90 50

– – pingels of pignolen (Pinus spp.)

3,2 (1)

—

0802 90 85

– – andere

3,2 (1)

—

0803

Bananen, plantains daaronder begrepen, vers of gedroogd:

0803 10

– plantains:

0803 10 10

– – vers

16

—

0803 10 90

– – gedroogd

16

—

0803 90

– andere:

0803 90 10

– – vers

114 €/1 000 kg/
net

—

16

—

7,7

—

5,6

—

0803 90 90

– – gedroogd

0804

Dadels, vijgen, ananassen, avocado's, guaves, manga's en
manggistans, vers of gedroogd:

0804 10 00

– dadels

0804 20

– vijgen:

0804 20 10

– – vers

0804 20 90

– – gedroogd

8

—

0804 30 00

– ananassen

5,8

—

0804 40 00

– avocado's

(2)

—

0804 50 00

– guaves, manga's en manggistans

vrij

—

0805

Citrusvruchten, vers of gedroogd:

0805 10

– sinaasappelen:
– – andere dan pomeransen (bittere oranjeappelen), vers:

0805 10 22

– – – navelsinaasappelen

(3)

—

0805 10 24

– – – blonde sinaasappelen

(3)

—

0805 10 28

– – – andere

(3)

—

0805 10 80

– – andere

(4)

—

– mandarijnen (tangerines en satsuma's daaronder begrepen);

clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrus
vruchten:
0805 21

– – mandarijnen (tangerines en satsuma’s daaronder begre

pen):

(1) Autonoom douanerecht: 2.
(2) — Van 1 januari t/m 31 mei: 4.
— Van 1 juni t/m 30 november: 5,1.
— Van 1 t/m 31 december: 4.
3
( ) Zie bijlage 2.
(4) — Van 1 januari t/m 31 maart: 16.
— Van 1 april t/m 15 oktober: 12.
— Van 16 oktober t/m 31 december: 16.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

0805 21 10

– – – satsumas

(1)

—

0805 21 90

– – – andere

(1)

—

0805 22 00

– – clementines

(1)

—

0805 29 00

– – andere

(1)

—

0805 40 00

– pompelmoezen, grapefruits en pomelo's

(2)

—

0805 50

– citroenen (Citrus limon, Citrus limonum) en lemmetjes (Citrus

(1)

—

aurantifolia, Citrus latifolia):
0805 50 10

– – citroenen (Citrus limon, Citrus limonum)

0805 50 90

– – lemmetjes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

12,8

—

0805 90 00

– andere

12,8

—

0806

Druiven, rozijnen en krenten:

0806 10

– druiven:

0806 10 10

– – voor tafelgebruik

(1)

—

0806 10 90

– – andere

(3)

—

0806 20

– rozijnen en krenten:

0806 20 10

– – krenten

2,4

—

0806 20 30

– – sultana's

2,4

—

0806 20 90

– – andere rozijnen

2,4

—

0807

Meloenen (watermeloenen daaronder begrepen) en papaja's,
vers:
– meloenen (watermeloenen daaronder begrepen):

0807 11 00

– – watermeloenen

8,8

—

0807 19 00

– – andere

8,8

—

0807 20 00

– papaja's

vrij

—

0808

Appelen, peren en kweeperen, vers:

0808 10

– appelen:

0808 10 10

– – persappelen, los verladen, van 16 september tot en met 15

7,2 MIN 0,36
€/100 kg/net

—

(1)

—

7,2 MIN 0,36
€/100 kg/net

—

december
0808 10 80

– – andere

0808 30

– peren:

0808 30 10

– – persperen, los verladen, van 1 augustus tot en met 31 december

(1) Zie bijlage 2.
(2) — Van 1 januari t/m 30 april: 1,5.
— Van 1 mei t/m 31 oktober: 2,4.
— Van 1 november t/m 31 december: 1,5.
(3) — Van 1 januari t/m 14 juli: 14,4.
— Van 15 juli t/m 31 oktober: 17,6.
— Van 1 november t/m 31 december: 14,4.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

(1)

—

7,2

—

(1)

—

0808 30 90

– – andere

0808 40 00

– kweeperen

0809

Abrikozen, kersen, perziken (nectarines daaronder begrepen),
pruimen en sleepruimen, vers:

0809 10 00

– abrikozen
– kersen:

0809 21 00

– – zure kersen (Prunus cerasus)

(1)

—

0809 29 00

– – andere

(1)

—

0809 30

– perziken (nectarines daaronder begrepen):

0809 30 10

– – nectarines

(1)

—

0809 30 90

– – andere

(1)

—

0809 40

– pruimen en sleepruimen:

0809 40 05

– – pruimen

(1)

—

0809 40 90

– – sleepruimen

12

—

0810

Ander fruit, vers:

0810 10 00

– aardbeien

(2)

—

0810 20

– frambozen, bramen, moerbeien en loganbessen:

0810 20 10

– – frambozen

8,8

—

0810 20 90

– – andere

9,6

—

0810 30

– zwarte, witte of rode aalbessen en kruisbessen:

0810 30 10

– – zwarte aalbessen

8,8

—

0810 30 30

– – rode aalbessen

8,8

—

0810 30 90

– – andere

9,6

—

0810 40

– veenbessen, bosbessen en andere vruchten van het geslacht

Vaccinium:
0810 40 10

– – rode bosbessen (vruchten van de Vaccinium vitis-idaea)

vrij

—

0810 40 30

– – blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)

3,2

—

0810 40 50

– – vruchten van de Vaccinium macrocarpon en van de Vaccinium

3,2

—

9,6

—

corymbosum
0810 40 90

– – andere

(1) Zie bijlage 2.
(2) — Van 1 januari t/m 30 april: 11,2.
— Van 1 mei t/m 31 juli: 12,8 MIN 2,4 €/100 kg/net.
— Van 1 augustus t/m 31 december: 11,2.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

(1)

—

0810 50 00

– kiwi's

0810 60 00

– doerians

8,8

—

0810 70 00

– dadelpruimen

8,8

—

0810 90

– ander:

0810 90 20

– – tamarindevruchten, cashewappelen, lychees, nangka's („jack

vrij

—

8,8

—

20,8 + 8,4
€/100 kg/net

—

fruit”), sapodilla's, passievruchten, carambola's en pitahaya's
0810 90 75

– – ander

0811

Vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren,
al dan niet met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

0811 10

– aardbeien:
– – met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

0811 10 11

– – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten

0811 10 19

– – – andere

20,8

—

0811 10 90

– – andere

14,4

—

0811 20

– frambozen, bramen, moerbeien, loganbessen, zwarte, witte of

20,8 + 8,4
€/100 kg/net

—

20,8

—

rode aalbessen en kruisbessen:
– – met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

0811 20 11
0811 20 19

– – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten

– – – andere
– – andere:

0811 20 31

– – – frambozen

14,4

—

0811 20 39

– – – zwarte aalbessen

14,4

—

0811 20 51

– – – rode aalbessen

12

—

0811 20 59

– – – bramen en moerbeien

12

—

0811 20 90

– – – andere

14,4

—

0811 90

– andere:

13 + 5,3
€/100 kg/net

—

20,8 + 8,4
€/100 kg/net

—

– – met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:
– – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten:

0811 90 11
0811 90 19

– – – – tropische vruchten en tropische noten

– – – – andere

(1) — Van 1 januari t/m 14 mei: 8,8.
— Van 15 mei t/m 15 november: 8.
— Van 16 november t/m 31 december: 8,8.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

13

—

20,8

—

12

—

3,2

—

– – – andere:

0811 90 31

– – – – tropische vruchten en tropische noten

0811 90 39

– – – – andere
– – andere:

0811 90 50

– – – blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)

0811 90 70

– – – blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtilloides en

van de Vaccinium angustifolium)
– – – kersen:

0811 90 75

– – – – zure kersen (Prunus cerasus)

14,4

—

0811 90 80

– – – – andere

14,4

—

0811 90 85

– – – tropische vruchten en tropische noten

9

—

0811 90 95

– – – andere

14,4

—

0812

Vruchten, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel
van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig
verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd),
doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie:

0812 10 00

– kersen

8,8

—

0812 90

– andere:

0812 90 25

– – abrikozen; sinaasappelen

12,8

—

0812 90 30

– – papaja's

2,3

—

0812 90 40

– – blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)

6,4

—

0812 90 70

– – guaves, manga's, manggistans, tamarindevruchten, cashewappe

5,5

—

8,8

—

len, lychees, nangka's („jackfruit”), sapodilla's, passievruchten,
carambola's, pitahaya's en tropische noten
0812 90 98

– – andere

0813

Vruchten, andere dan bedoeld bij de posten 0801 tot en met
0806, gedroogd; mengsels van noten of gedroogde vruchten,
bedoeld bij dit hoofdstuk:

0813 10 00

– abrikozen

5,6

—

0813 20 00

– pruimen

9,6

—

0813 30 00

– appelen

3,2

—

0813 40

– andere vruchten:

0813 40 10

– – perziken, nectarines daaronder begrepen

5,6

—

0813 40 30

– – peren

6,4

—

0813 40 50

– – papaja's

2

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

2,4

—

4

—

0813 40 65

– – tamarindevruchten, cashewappelen, lychees, nangka's („jack

fruit”), sapodilla's, passievruchten, carambola's en pitahaya's
0813 40 95

– – andere

0813 50

– mengsels van noten of gedroogde vruchten, bedoeld bij dit

hoofdstuk:
– – mengsels van gedroogde vruchten, andere dan bedoeld bij de

posten 0801 tot en met 0806:
– – – zonder pruimen:

0813 50 12

– – – – van papaja's, tamarindevruchten, cashewappelen, lychees,

nangka's („jackfruit”), sapodilla's, passievruchten, carambo
la's en pitahaya's
0813 50 15

– – – – andere

6,4

—

0813 50 19

– – – met pruimen

9,6

—

4

—

6,4

—

8

—

– – mengsels uitsluitend bestaande uit noten bedoeld bij de posten

0801 en 0802:
0813 50 31

– – – van tropische noten

0813 50 39

– – – andere
– – andere mengsels:

0813 50 91

– – – geen pruimen of vijgen bevattend

0813 50 99

– – – andere

9,6

—

0814 00 00

Schillen van citrusvruchten en van meloenen (watermeloenen
daaronder begrepen), vers, bevroren, gedroogd, dan wel in
water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwa
vel of andere stoffen zijn toegevoegd

1,6

—
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HOOFDSTUK 9
KOFFIE, THEE, MATÉ EN SPECERIJEN
Aantekeningen
1. Producten bedoeld bij de posten 0904 tot en met 0910 worden, indien ze
onderling vermengd zijn, ingedeeld als volgt:
a) mengsels van onder eenzelfde post vallende producten blijven onder die
post ingedeeld;
b) mengsels van onder verschillende posten vallende producten worden in
gedeeld onder post 0910.
Toevoeging van andere stoffen aan de producten bedoeld bij de posten 0904
tot en met 0910 (de onder a) en b) hiervoor bedoelde mengsels daaronder
begrepen) is niet van invloed op de indeling daarvan, voor zover de op deze
wijze verkregen mengsels het essentiële karakter van de in die posten be
doelde producten behouden. In andere gevallen worden deze mengsels van
dit hoofdstuk uitgezonderd. Zij worden onder post 2103 ingedeeld indien het
samengestelde kruiderijen of dergelijke producten zijn.
2. Staartpeper van de soort Piper cubeba en de andere producten bedoeld bij
post 1211 worden niet onder dit hoofdstuk ingedeeld.
Aanvullende aantekening (GN)
1. Op de in aantekening 1, onder a), op dit hoofdstuk bedoelde mengsels is dat
douanerecht van toepassing dat geldt voor het bestanddeel van het mengsel
met het hoogste douanerecht.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

0901

Koffie, cafeïnevrije koffie daaronder begrepen, ook indien ge
brand; bolsters en schillen, van koffie; koffiesurrogaten die
koffie bevatten, ongeacht de mengverhouding:
– koffie, ongebrand:

0901 11 00

– – waaruit geen cafeïne is verwijderd

vrij

—

0901 12 00

– – waaruit cafeïne is verwijderd

8,3

—

7,5

—

9

—

– koffie, gebrand:

0901 21 00

– – waaruit geen cafeïne is verwijderd

0901 22 00

– – waaruit cafeïne is verwijderd

0901 90

– andere:

0901 90 10

– – bolsters en schillen, van koffie

vrij

—

0901 90 90

– – koffiesurrogaten die koffie bevatten

11,5

—

0902

Thee, ook indien gearomatiseerd:

0902 10 00

– groene (niet-gefermenteerde) thee in onmiddellijke verpak

3,2

—

vrij

—

vrij

—

kingen met een inhoud van niet meer dan 3 kg
0902 20 00

– andere groene (niet-gefermenteerde) thee

0902 30 00

– zwarte (gefermenteerde) thee en gedeeltelijk gefermenteerde

thee, in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van niet
meer dan 3 kg
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

vrij

—

vrij

—

4

—

0902 40 00

– andere zwarte (gefermenteerde) thee en andere gedeeltelijk

gefermenteerde thee
0903 00 00

Maté

0904

Peper van het geslacht Piper; vruchten van de geslachten Cap
sicum en Pimenta, gedroogd, fijngemaakt of gemalen:
– peper van het geslacht Piper:

0904 11 00

– – niet fijngemaakt en niet gemalen

0904 12 00

– – fijngemaakt of gemalen
– vruchten van de geslachten Capsicum en Pimenta:

0904 21

– – gedroogd, niet fijngemaakt en niet gemalen:

0904 21 10

– – – niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

9,6

—

0904 21 90

– – – andere

vrij

—

0904 22 00

– – fijngemaakt of gemalen

5

—

0905

Vanille:

0905 10 00

– niet fijngemaakt en niet gemalen

6

—

0905 20 00

– fijngemaakt of gemalen

6

—

0906

Kaneel en kaneelknoppen:
– niet fijngemaakt en niet gemalen:

0906 11 00

– – kaneel (Cinnamomum zeylanicum Blume)

vrij

—

0906 19 00

– – andere

vrij

—

0906 20 00

– fijngemaakt of gemalen

vrij

—

0907

Kruidnagels, moernagels en kruidnagelstelen:

0907 10 00

– niet fijngemaakt en niet gemalen

8

—

0907 20 00

– fijngemaakt of gemalen

8

—

0908

Muskaatnoten, foelie, amomen en kardemom:
– muskaatnoten:

0908 11 00

– – niet fijngemaakt en niet gemalen

vrij

—

0908 12 00

– – fijngemaakt of gemalen

vrij

—

– foelie:

0908 21 00

– – niet fijngemaakt en niet gemalen

vrij

—

0908 22 00

– – fijngemaakt of gemalen

vrij

—

– amomen en kardemom:

0908 31 00

– – niet fijngemaakt en niet gemalen

vrij

—

0908 32 00

– – fijngemaakt of gemalen

vrij

—

0909

Anijszaad, steranijszaad, venkelzaad, korianderzaad, komijn
zaad en karwijzaad; jeneverbessen:
– korianderzaad:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

0909 21 00

– – niet fijngemaakt en niet gemalen

vrij

—

0909 22 00

– – fijngemaakt of gemalen

vrij

—

– komijnzaad:

0909 31 00

– – niet fijngemaakt en niet gemalen

vrij

—

0909 32 00

– – fijngemaakt of gemalen

vrij

—

– anijszaad, steranijszaad, karwijzaad en venkelzaad; jenever

bessen:
0909 61 00

– – niet fijngemaakt en niet gemalen

vrij

—

0909 62 00

– – fijngemaakt of gemalen

vrij

—

0910

Gember, saffraan, kurkuma, tijm, laurierbladeren, kerrie en
andere specerijen:
– gember:

0910 11 00

– – niet fijngemaakt en niet gemalen

vrij

—

0910 12 00

– – fijngemaakt of gemalen

vrij

—

0910 20

– saffraan:

0910 20 10

– – niet fijngemaakt en niet gemalen

vrij

—

0910 20 90

– – fijngemaakt of gemalen

8,5

—

0910 30 00

– kurkuma

vrij

—

vrij

—

– andere:

0910 91

– – mengsels bedoeld bij aantekening 1, onder b), op dit hoofd

stuk:
0910 91 05

– – – kerrie
– – – andere:

0910 91 10

– – – – niet fijngemaakt en niet gemalen

vrij

—

0910 91 90

– – – – fijngemaakt of gemalen

12,5

—

0910 99

– – andere:

0910 99 10

– – – fenegriekzaad

vrij

—

vrij

—

7

—

8,5

—

7

—

– – – tijm:
– – – – niet fijngemaakt en niet gemalen:

0910 99 31

– – – – – wilde tijm (Thymus serpyllum L.)

0910 99 33

– – – – – andere

0910 99 39

– – – – fijngemaakt of gemalen

0910 99 50

– – – laurierbladeren
– – – andere:

0910 99 91

– – – – niet fijngemaakt en niet gemalen

vrij

—

0910 99 99

– – – – fijngemaakt of gemalen

12,5

—
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HOOFDSTUK 10
GRANEN
Aantekeningen
1. A) De producten genoemd in de posten van dit hoofdstuk vallen alleen onder
deze posten als het graankorrels betreft, ook indien in de aar, in de kolf of
op de stengel.
B) Dit hoofdstuk omvat niet, gepelde of op andere wijze bewerkte granen.
Gedopte, geslepen, gepolijste, geglansde of voorgekookte (parboiled) rijst
en breukrijst blijven evenwel ingedeeld onder post 1006.
2. Suikermais valt niet onder post 1005 (hoofdstuk 7).
Aanvullende aantekening
1. Als „harde tarwe” wordt aangemerkt, tarwe van de soort Triticum durum,
alsmede de door kruising van verschillende variëteiten van Triticum durum
verkregen hybriden die hetzelfde aantal (28) chromosomen bevatten.
Aanvullende aantekeningen (GN)
1. Wordt aangemerkt als:
a) „rondkorrelige rijst”, bedoeld bij de onderverdelingen 1006 10 30,
1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 en
1006 30 92: rijst waarvan de korrels een lengte hebben van niet meer
dan 5,2 mm en waarvan de verhouding lengte/breedte kleiner is dan 2;
b) „halflangkorrelige rijst”, bedoeld bij de onderverdelingen 1006 10 50,
1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 en
1006 30 94: rijst waarvan de korrels een lengte hebben van meer dan
5,2 doch niet meer dan 6,0 mm en waarvan de verhouding lengte/breedte
kleiner is dan 3;
c) „langkorrelige rijst”, bedoeld bij de onderverdelingen 1006 10 71,
1006 10 79, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25,
1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96
en 1006 30 98: rijst waarvan de korrels een lengte hebben van meer dan
6,0 mm;
d) „padie”, bedoeld bij de onderverdelingen 1006 10 30, 1006 10 50,
1006 10 71 en 1006 10 79: rijst waarvan na het dorsen het kroonkafje
niet is verwijderd;
e) „gedopte (bruine) rijst of zilvervliesrijst”, bedoeld bij de onderverdelingen
1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94,
1006 20 96 en 1006 20 98: rijst waarvan alleen het kroonkafje is verwij
derd. Hieronder valt met name rijst die in de handel wordt aangeduid als
„bruine rijst”, „cargorijst”, „loonzainrijst” en „riso sbramato”;
f) „halfwitte rijst”, bedoeld bij de onderverdelingen 1006 30 21, 1006 30 23,
1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 en
1006 30 48: rijst waarvan het kroonkafje, een gedeelte van de kiem en
alle of een deel van de buitenlagen van het zilvervlies zijn verwijderd,
maar niet de binnenlagen;
g) „volwitte rijst”, bedoeld bij de onderverdelingen 1006 30 61, 1006 30 63,
1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 en
1006 30 98: rijst waarvan het kroonkafje, alle buiten- en binnenlagen
van het zilvervlies, de gehele kiem in het geval van langkorrelige rijst
en halflangkorrelige rijst, en ten minste een deel van de kiem in geval
van rondkorrelige rijst zijn verwijderd, ook indien er overlangse witte
strepen overblijven op ten hoogste 10 % van de korrels;
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h) „breukrijst”, bedoeld bij onderverdeling 1006 40: brokstukken van korrels
waarvan de lengte gelijk is aan of kleiner is dan 3/4 van de gemiddelde
lengte van de gehele korrel.
2. Het van toepassing zijnde douanerecht op mengsels vallende onder dit hoofd
stuk wordt als volgt vastgesteld:
a) voor mengsels waarvan een van de bestanddelen ten minste 90 gewichts
percenten uitmaakt, is het douanerecht voor dat bestanddeel van toepas
sing;
b) voor andere mengsels is het douanerecht van het bestanddeel van toepas
sing dat leidt tot het hoogste bedrag aan douanerechten.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

148 €/t (1)

—

148 €/t (1) (2)

—

12,8

—

95 €/t (1)

—

1001

Tarwe en mengkoren:
– harde tarwe:

1001 11 00

– – zaaigoed

1001 19 00

– – andere
– andere:

1001 91

– – zaaigoed:

1001 91 10

– – – spelt (3)

1001 91 20

– – – zachte tarwe en mengkoren

1001 91 90

– – – andere

95 €/t

—

1001 99 00

– – andere

95 €/t (1) (2)

—

1002

Rogge:

1002 10 00

– zaaigoed

93 €/t (1)

—

1002 90 00

– andere

93 €/t (1)

—

1003

Gerst:

1003 10 00

– zaaigoed

93 €/t (2)

—

1003 90 00

– andere

93 €/t (2)

—

1004

Haver:

1004 10 00

– zaaigoed

89 €/t

—

1004 90 00

– andere

89 €/t

—

1005

Mais:

1005 10

– zaaigoed:
– – hybriden (3):

(1) De
—
—
—
—

Europese Unie verbindt zich ertoe om wat granen betreft bij post:
ex 1001 tarwe,
1002 rogge,
ex 1005 mais, met uitzondering van hybriden,
ex 1007 sorgho, met uitzondering van hybriden bestemd voor zaaidoeleinden,
een douanerecht toe te passen op een niveau en een zodanige wijze dat de invoerprijs (inclusief de rechten) voor deze granen niet
hoger zal zijn dan de effectieve interventieprijs (of in geval van een wijziging van het huidige systeem, de effectieve garantie
prijs), vermeerderd met 55 %.
Het toegepaste recht is in geen geval hoger dan het in kolom 3 vermelde recht.
(2) WTO-tariefcontingenten.
(3) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld in titel II, onder F, van de
inleidende bepalingen.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

1005 10 13

– – – drieweghybriden

vrij

—

1005 10 15

– – – enkele hybriden

vrij

—

1005 10 18

– – – andere

vrij

—

1005 10 90

– – andere

94 €/t (1) (2)

—

1005 90 00

– andere

94 €/t (1) (2)

—

1006

Rijst:

1006 10

– padie:

1006 10 10

– – zaaigoed (3)

7,7

—

– – andere:

1006 10 30

– – – rondkorrelige rijst

211 €/t (2)

—

1006 10 50

– – – halflangkorrelige rijst

211 €/t (2)

—

211 €/t (2)

—

211 €/t (2)

—

– – – langkorrelige rijst:

1006 10 71

– – – – waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch

kleiner dan 3
1006 10 79

– – – – waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter

dan 3
1006 20

– gedopte (bruine) rijst of zilvervliesrijst:
– – voorgekookte (parboiled) rijst:

1006 20 11

– – – rondkorrelige rijst

65 €/t (2) (4)

—

1006 20 13

– – – halflangkorrelige rijst

65 €/t (2) (4)

—

65 €/t (2) (4)

—

65 €/t (2) (4)

—

– – – langkorrelige rijst:

1006 20 15

– – – – waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch

kleiner dan 3
1006 20 17

– – – – waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter

dan 3 (5)
– – andere:

1006 20 92

– – – rondkorrelige rijst

65 €/t (2) (4)

—

1006 20 94

– – – halflangkorrelige rijst

65 €/t (2) (4)

—

(1) De
—
—
—
—

(2)
(3)
(4)

(5)

Europese Unie verbindt zich ertoe om wat granen betreft bij post:
ex 1001 tarwe,
1002 rogge,
ex 1005 mais, met uitzondering van hybriden,
ex 1007 sorgho, met uitzondering van hybriden bestemd voor zaaidoeleinden,
een douanerecht toe te passen op een niveau en een zodanige wijze dat de invoerprijs (inclusief de rechten) voor deze granen niet
hoger zal zijn dan de effectieve interventieprijs (of in geval van een wijziging van het huidige systeem, de effectieve garantie
prijs), vermeerderd met 55 %.
Het toegepaste recht is in geen geval hoger dan het in kolom 3 vermelde recht.
WTO-tariefcontingenten.
Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld in titel II, onder F, van de
inleidende bepalingen.
Voor het invoerrecht op gedopte (bruine) rijst of zilvervliesrijst van de onderverdelingen 1006 20 11 tot en met 1006 20 98 kan een
tariefverlaging gelden overeenkomstig de in de desbetreffende Uniebepalingen vastgestelde voorwaarden.
Voor het invoerrecht op halfwitte of volwitte rijst van de onderverdelingen 1006 30 21 tot en met 1006 30 98 kan een tariefverlaging
gelden overeenkomstig de in de desbetreffende Uniebepalingen vastgestelde voorwaarden.
Statistische Taric-codes: zie bijlage 10.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

65 €/t (1) (2)

—

65 €/t (1) (2)

—

– – – langkorrelige rijst:

1006 20 96

– – – – waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch

kleiner dan 3
1006 20 98

– – – – waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter

dan 3 (3)
1006 30

– halfwitte of volwitte rijst, ook indien gepolijst of geglansd:
– – halfwitte rijst:
– – – voorgekookte (parboiled) rijst:

1006 30 21

– – – – rondkorrelige rijst

175 €/t (1) (2)

—

1006 30 23

– – – – halflangkorrelige rijst

175 €/t (1) (2)

—

175 €/t (1) (2)

—

175 €/t (1) (2)

—

– – – – langkorrelige rijst:

1006 30 25

– – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch

kleiner dan 3
1006 30 27

– – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of

groter dan 3 (3)
– – – andere:

1006 30 42

– – – – rondkorrelige rijst

175 €/t (1) (2)

—

1006 30 44

– – – – halflangkorrelige rijst

175 €/t (1) (2)

—

175 €/t (1) (2)

—

175 €/t (1) (2)

—

– – – – langkorrelige rijst:

1006 30 46

– – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch

kleiner dan 3
1006 30 48

– – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of

groter dan 3 (3)
– – volwitte rijst:
– – – voorgekookte (parboiled) rijst:

1006 30 61

– – – – rondkorrelige rijst

175 €/t (1) (2)

—

1006 30 63

– – – – halflangkorrelige rijst

175 €/t (1) (2)

—

175 €/t (1) (2)

—

175 €/t (1) (2)

—

– – – – langkorrelige rijst:

1006 30 65

– – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch

kleiner dan 3
1006 30 67

– – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of

groter dan 3 (3)
– – – andere:

1006 30 92

– – – – rondkorrelige rijst

175 €/t (1) (2)

—

1006 30 94

– – – – halflangkorrelige rijst

175 €/t (1) (2)

—

(1) WTO-tariefcontingenten.
(2) Voor het invoerrecht op gedopte (bruine) rijst of zilvervliesrijst van de onderverdelingen 1006 20 11 tot en met 1006 20 98 kan een
tariefverlaging gelden overeenkomstig de in de desbetreffende Uniebepalingen vastgestelde voorwaarden.
Voor het invoerrecht op halfwitte of volwitte rijst van de onderverdelingen 1006 30 21 tot en met 1006 30 98 kan een tariefverlaging
gelden overeenkomstig de in de desbetreffende Uniebepalingen vastgestelde voorwaarden.
(3) Statistische Taric-codes: zie bijlage 10.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

175 €/t (1) (2)

—

175 €/t (1) (2)

—

128 €/t (2)

—

6,4

—

– – – – langkorrelige rijst:

1006 30 96

– – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch

kleiner dan 3
1006 30 98

– – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of

groter dan 3 (3)
1006 40 00

– breukrijst

1007

Graansorgho:

1007 10

– zaaigoed:

1007 10 10

– – hybriden (4)

1007 10 90

– – andere

94 €/t (2) (5)

—

1007 90 00

– andere

94 €/t (2) (5)

—

1008

Boekweit, gierst (andere dan sorgho) en kanariezaad; andere
granen:

1008 10 00

– boekweit

37 €/t

—

– gierst:

1008 21 00

– – zaaigoed

56 €/t (2)

—

1008 29 00

– – andere

56 €/t (2)

—

1008 30 00

– kanariezaad

vrij

—

1008 40 00

– fonio (Digitaria spp.)

37 €/t

—

1008 50 00

– quinoa (Chenopodium quinoa)

37 €/t

—

1008 60 00

– triticale

93 €/t

—

1008 90 00

– andere granen

37 €/t

—

(1) Voor het invoerrecht op gedopte (bruine) rijst of zilvervliesrijst van de onderverdelingen 1006 20 11 tot en met 1006 20 98 kan een
tariefverlaging gelden overeenkomstig de in de desbetreffende Uniebepalingen vastgestelde voorwaarden.
Voor het invoerrecht op halfwitte of volwitte rijst van de onderverdelingen 1006 30 21 tot en met 1006 30 98 kan een tariefverlaging
gelden overeenkomstig de in de desbetreffende Uniebepalingen vastgestelde voorwaarden.
(2) WTO-tariefcontingenten.
3
( ) Statistische Taric-codes: zie bijlage 10.
(4) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld in titel II, onder F, van de
inleidende bepalingen.
(5) De Europese Unie verbindt zich ertoe om wat granen betreft bij post:
— ex 1001 tarwe,
— 1002 rogge,
— ex 1005 mais, met uitzondering van hybriden,
— ex 1007 sorgho, met uitzondering van hybriden bestemd voor zaaidoeleinden,
een douanerecht toe te passen op een niveau en een zodanige wijze dat de invoerprijs (inclusief de rechten) voor deze granen niet
hoger zal zijn dan de effectieve interventieprijs (of in geval van een wijziging van het huidige systeem, de effectieve garantie
prijs), vermeerderd met 55 %.
Het toegepaste recht is in geen geval hoger dan het in kolom 3 vermelde recht.
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HOOFDSTUK 11
PRODUCTEN

VAN

DE MEELINDUSTRIE; MOUT;
INULINE; TARWEGLUTEN

ZETMEEL;

Aantekeningen
1. Van dit hoofdstuk zijn uitgezonderd:
a) koffiesurrogaten bestaande uit gebrande mout (post 0901 of 2101);
b) meel, gries, griesmeel en zetmeel, bereid als bedoeld bij post 1901;
c) cornflakes en andere producten bedoeld bij post 1904;
d) groenten, bereid of verduurzaamd, bedoeld bij de posten 2001, 2004 en
2005;
e) farmaceutische producten (hoofdstuk 30);
f) zetmeel met de kenmerken van parfumerieën, van toiletartikelen of van
cosmetische producten (hoofdstuk 33).
2. A) Producten verkregen door het malen van de granen die in de onderstaande
tabel zijn opgenomen, vallen onder dit hoofdstuk indien zij, in gewichts
percenten berekend op de droge stof, tegelijkertijd:
a) een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetri
sche methode van Ewers) dat hoger is dan het in kolom 2 van deze
tabel vermelde gehalte, en
b) een asgehalte hebben (na aftrek van eventueel toegevoegde mineralen)
dat niet uitgaat boven het in kolom 3 van deze tabel vermelde gehalte.
Indien zij hieraan niet voldoen, worden zij onder post 2302 ingedeeld.
Graankiemen, in hun geheel, geplet, in vlokken of gemalen, worden echter
altijd onder post 1104 ingedeeld.
B) De op grond van het vorenstaande onder dit hoofdstuk in te delen pro
ducten worden onder post 1101 of 1102 ingedeeld indien het aantal ge
wichtspercenten van het product, dat door een zeef van metaaldoek met
een in de onderstaande tabel in kolom 4 of in kolom 5 aangegeven maas
wijdte gaat, ten minste gelijk is aan het achter de desbetreffende graan
soort in die kolommen vermelde percentage.
Indien zij hieraan niet voldoen, worden zij onder post 1103 of 1104
ingedeeld.

Graansoort

(1)

Zetmeelgehalte

Asgehalte

Hoeveelheid die moet kunnen gaan door
een zeef met een maaswijdte van:
315 micrometer

500 micrometer

(2)

(3)

(4)

(5)

Tarwe en rogge

45 %

2,5 %

80 %

—

Gerst

45 %

3%

80 %

—

Haver

45 %

5%

80 %

—

Mais en graansorgho

45 %

2%

—

90 %

Rijst

45 %

1,6 %

80 %

—

Boekweit

45 %

4%

80 %

—

Andere granen

45 %

2%

50 %

—
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3. Als „gries” en „griesmeel” bedoeld bij post 1103 worden aangemerkt de door
het vermalen of fijnmalen van graankorrels verkregen producten die aan de
volgende voorwaarden voldoen:
a) uit mais verkregen producten moeten voor ten minste 95 gewichtspercenten
door een zeef van metaaldoek met een maaswijdte van 2 mm kunnen gaan;
b) uit andere granen verkregen producten moeten voor ten minste 95 ge
wichtspercenten door een zeef van metaaldoek met een maaswijdte van
1,25 mm kunnen gaan.
Aanvullende aantekeningen (GN)
1. Het van toepassing zijnde douanerecht op mengsels vallende onder dit hoofd
stuk wordt als volgt vastgesteld:
a) voor mengsels waarvan een van de bestanddelen ten minste 90 gewichts
percenten uitmaakt, is het douanerecht voor dat bestanddeel van toepas
sing;
b) voor andere mengsels is het douanerecht van het bestanddeel van toepas
sing dat leidt tot het hoogste bedrag aan douanerechten.
2. Als „meel”, „gries” en „poeder” bedoeld bij post 1106 worden aangemerkt
producten, andere dan gedroogd en geraspt vruchtvlees van kokosnoot, die
door malen of door een andere werkwijze voor het fijnmaken zijn verkregen
van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij post 0713, van sago en
van wortels of knollen bedoeld bij post 0714 of van vruchten bedoeld bij
hoofdstuk 8, die aan de volgende voorwaarden voldoen:
a) producten verkregen van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij
post 0713, van sago en van wortels of knollen bedoeld bij post 0714 of
van vruchten bedoeld bij hoofdstuk 8 (met uitzondering van de noten
bedoeld bij de posten 0801 en 0802) moeten voor ten minste 95 gewichts
percenten door een zeef van metaaldoek met een maaswijdte van 2 mm
kunnen gaan;
b) producten verkregen van noten bedoeld bij de posten 0801 en 0802 moe
ten voor ten minste 50 gewichtspercenten door een zeef van metaaldoek
met een maaswijdte van 2,5 mm kunnen gaan.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

1101 00

Meel van tarwe of van mengkoren:
– van tarwe:

1101 00 11

– – van harde tarwe („durum”)

172 €/t

—

1101 00 15

– – van zachte tarwe en spelt

172 €/t

—

1101 00 90

– van mengkoren

172 €/t

—

1102

Meel van granen, andere dan van tarwe of van mengkoren:

1102 20

– maïsmeel:

1102 20 10

– – waarvan het gehalte aan vetstoffen niet meer dan 1,5 gewichts

173 €/t

—

98 €/t

—

percent bedraagt
1102 20 90

– – ander

1102 90

– ander:

1102 90 10

– – van gerst

171 €/t

—

1102 90 30

– – van haver

164 €/t

—

1102 90 50

– – rijstmeel

138 €/t

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

1102 90 70

– – roggemeel

168 €/t

—

1102 90 90

– – ander

98 €/t

—

1103

Gries, griesmeel en pellets van granen:
– gries en griesmeel:

1103 11

– – van tarwe:

1103 11 10

– – – van harde tarwe („durum”)

267 €/t

—

1103 11 90

– – – van zachte tarwe en spelt

186 €/t

—

1103 13

– – van mais:

1103 13 10

– – – waarvan het gehalte aan vetstoffen niet meer dan 1,5 ge

173 €/t

—

98 €/t

—

wichtspercent bedraagt
1103 13 90

– – – ander

1103 19

– – van andere granen:

1103 19 20

– – – van rogge of van gerst

171 €/t

—

1103 19 40

– – – van haver

164 €/t

—

1103 19 50

– – – van rijst

138 €/t

—

1103 19 90

– – – ander

98 €/t

—

1103 20

– pellets:

1103 20 25

– – van rogge of van gerst

171 €/t

—

1103 20 30

– – van haver

164 €/t

—

1103 20 40

– – van mais

173 €/t

—

1103 20 50

– – van rijst

138 €/t

—

1103 20 60

– – van tarwe

175 €/t

—

1103 20 90

– – andere

98 €/t

—

1104

Op andere wijze bewerkte granen (bijvoorbeeld gepeld, geplet,
in vlokken, gepareld, gesneden of gebroken), andere dan rijst
bedoeld bij post 1006; graankiemen, ook indien geplet, in vlok
ken of gemalen:
– granen, geplet of in vlokken:

1104 12

– – van haver:

1104 12 10

– – – geplet

93 €/t

—

1104 12 90

– – – vlokken

182 €/t

—

1104 19

– – van andere granen:

1104 19 10

– – – van tarwe

175 €/t

—

1104 19 30

– – – van rogge

171 €/t

—

1104 19 50

– – – van mais

173 €/t

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

– – – van gerst:

1104 19 61

– – – – geplet

97 €/t

—

1104 19 69

– – – – vlokken

189 €/t

—

– – – andere:

1104 19 91

– – – – vlokken van rijst

234 €/t

—

1104 19 99

– – – – andere

173 €/t

—

– andere bewerkte granen (bijvoorbeeld gepeld, gepareld, ge

sneden of gebroken):
1104 22

– – van haver:

1104 22 40

– – – gepeld, al dan niet gesneden of gebroken

162 €/t

—

1104 22 50

– – – gepareld

145 €/t

—

1104 22 95

– – – andere

93 €/t (1)

—

1104 23

– – van mais:

1104 23 40

– – – gepeld, al dan niet gesneden of gebroken; gepareld

152 €/t

—

1104 23 98

– – – andere

98 €/t

—

1104 29

– – van andere granen:
– – – van gerst:

1104 29 04

– – – – gepeld, al dan niet gesneden of gebroken

150 €/t

—

1104 29 05

– – – – gepareld

236 €/t

—

1104 29 08

– – – – andere

97 €/t

—

– – – andere:

1104 29 17

– – – – gepeld, al dan niet gesneden of gebroken

129 €/t

—

1104 29 30

– – – – gepareld

154 €/t

—

– – – – enkel gebroken:

1104 29 51

– – – – – van tarwe

99 €/t

—

1104 29 55

– – – – – van rogge

97 €/t

—

1104 29 59

– – – – – andere

98 €/t

—

99 €/t

—

– – – – andere:

1104 29 81

– – – – – van tarwe

(1) WTO-tariefcontingenten.

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 126
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

1104 29 85

– – – – – van rogge

97 €/t

—

1104 29 89

– – – – – andere

98 €/t

—

1104 30

– graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen:

1104 30 10

– – van tarwe

76 €/t

—

1104 30 90

– – van andere granen

75 €/t

—

1105

Meel, gries, poeder, vlokken, korrels en pellets, van aardappe
len:

1105 10 00

– meel, gries en poeder

12,2

—

1105 20 00

– vlokken, korrels en pellets

12,2

—

1106

Meel, gries en poeder, van gedroogde zaden van peulgroenten
bedoeld bij post 0713, van sago en van wortels of knollen bedoeld
bij post 0714 en van vruchten bedoeld bij hoofdstuk 8:

1106 10 00

– van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij post 0713

7,7

—

1106 20

– van sago en van wortels of knollen bedoeld bij post 0714:

1106 20 10

– – gedenatureerd (1)

95 €/t

—

1106 20 90

– – ander

166 €/t

—

1106 30

– van vruchten bedoeld bij hoofdstuk 8:

1106 30 10

– – van bananen

10,9

—

1106 30 90

– – ander

8,3

—

1107

Mout, ook indien gebrand:

1107 10

– niet gebrand:
– – van tarwe:

1107 10 11

– – – in de vorm van meel

177 €/t

—

1107 10 19

– – – ander

134 €/t

—

– – ander:

1107 10 91

– – – in de vorm van meel

173 €/t

—

1107 10 99

– – – ander

131 €/t

—

1107 20 00

– gebrand

152 €/t

—

1108

Zetmeel en inuline:
– zetmeel:

1108 11 00

– – tarwezetmeel

224 €/t

—

1108 12 00

– – maiszetmeel

166 €/t

—

1108 13 00

– – aardappelzetmeel

166 €/t

—

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld in titel II, onder F, van de
inleidende bepalingen.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

166 €/t (1)

—

1108 14 00

– – maniokzetmeel (cassave)

1108 19

– – ander zetmeel:

1108 19 10

– – – rijstzetmeel

216 €/t

—

1108 19 90

– – – ander

166 €/t

—

1108 20 00

– inuline

19,2

—

1109 00 00

Tarwegluten, ook indien gedroogd

512 €/t

—

(1) WTO-tariefcontingenten.
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HOOFDSTUK 12
OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN; ALLERLEI ZADEN,
ZAAIGOED EN VRUCHTEN; PLANTEN VOOR INDUSTRIEEL EN
VOOR GENEESKUNDIG GEBRUIK; STRO EN VOEDER
Aantekeningen
1. Als oliehoudende zaden bedoeld bij post 1207 worden onder meer aange
merkt: palmnoten en palmpitten, katoenzaad, ricinuszaad, sesamzaad, mosterd
zaad, saffloerzaad, maanzaad en kariténoten. Van deze post zijn daarentegen
uitgezonderd de producten bedoeld bij de posten 0801 en 0802, alsmede
olijven (hoofdstuk 7 of 20).
2. Post 1208 omvat niet alleen meel waaruit de olie niet is afgescheiden, doch
ook meel waaruit de olie gedeeltelijk is afgescheiden, alsmede meel waaruit
de olie eerst is afgescheiden en vervolgens weer geheel of gedeeltelijk is
toegevoegd. Van deze post zijn daarentegen uitgezonderd de bij de posten
2304 tot en met 2306 bedoelde afvallen.
3. Bietenzaad, graszaad en zaad van andere weidegewassen, zaad van sierbloe
men, groentezaad, zaad van vruchtbomen en van andere bomen en zaad van
wikken (andere dan die van de soort Vicia faba) en van lupine worden aange
merkt als zaaigoed bedoeld bij post 1209.
Van deze post zijn daarentegen uitgezonderd, ook indien zij bestemd zijn om
als zaaigoed te dienen:
a) zaad van peulgroenten en suikermais (hoofdstuk 7);
b) specerijen en andere producten, bedoeld bij hoofdstuk 9;
c) granen (hoofdstuk 10);
d) producten bedoeld bij de posten 1201 tot en met 1207 en 1211.
4. Post 1211 omvat onder meer planten en plantendelen van de volgende soor
ten: bazielkruid, bernagie, ginseng, hysop, zoethout, munt van alle soorten,
rozemarijn, wijnruit, salie en absint.
Van deze post zijn daarentegen uitgezonderd:
a) farmaceutische producten bedoeld bij hoofdstuk 30;
b) parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten, bedoeld bij hoofd
stuk 33;
c) insectendodende middelen, schimmelwerende middelen, onkruidbestrij
dingsmiddelen, desinfecteermiddelen en dergelijke producten, bedoeld bij
post 3808.
5. Voor de toepassing van post 1212 worden niet als „zeewier en andere algen”
aangemerkt:
a) dode, eencellige micro-organismen bedoeld bij post 2102;
b) culturen van micro-organismen bedoeld bij post 3002;
c) meststoffen bedoeld bij de posten 3101 en 3105.
Aanvullende aantekening
1. Voor de toepassing van onderverdeling 1205 10 wordt als „kool- en raapzaad
met een laag gehalte aan erucazuur” aangemerkt, kool- en raapzaad dat een
vaste olie oplevert met een gehalte aan erucazuur van minder dan 2 gewichts
percenten en een vast bestanddeel met een gehalte aan glucosinolaten van
minder dan 30 micromol per gram.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

1201

Sojabonen, ook indien gebroken:

1201 10 00

– zaaigoed (1)

vrij

—

1201 90 00

– andere

vrij

—

1202

Grondnoten, niet gebrand of op andere wijze door verhitting
bereid, ook indien gedopt of gebroken:

1202 30 00

– zaaigoed (1)

vrij

—

– andere:

1202 41 00

– – in de dop

vrij

—

1202 42 00

– – gedopt, ook indien gebroken

vrij

—

1203 00 00

Kopra

vrij

—

1204 00

Lijnzaad, ook indien gebroken:

1204 00 10

– zaaigoed (1)

vrij

—

1204 00 90

– ander

vrij

—

1205

Kool- en raapzaad, ook indien gebroken:

1205 10

– kool- en raapzaad met een laag gehalte aan erucazuur:

1205 10 10

– – zaaigoed (1)

vrij

—

1205 10 90

– – ander

vrij

—

1205 90 00

– ander

vrij

—

1206 00

Zonnebloempitten, ook indien gebroken:

1206 00 10

– zaaigoed (1)

vrij

—

– andere:

1206 00 91

– – gedopt; ongedopt en grijs/wit gestreept

vrij

—

1206 00 99

– – andere

vrij

—

1207

Andere oliehoudende zaden en vruchten, ook indien gebroken:

1207 10 00

– palmnoten en palmpitten

vrij

—

– katoenzaad:

1207 21 00

– – zaaigoed (1)

vrij

—

1207 29 00

– – ander

vrij

—

1207 30 00

– ricinuszaad

vrij

—

1207 40

– sesamzaad:

1207 40 10

– – zaaigoed (1)

vrij

—

1207 40 90

– – ander

vrij

—

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld in titel II, onder F, van de
inleidende bepalingen.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

1207 50

– mosterdzaad:

1207 50 10

– – zaaigoed (1)

vrij

—

1207 50 90

– – ander

vrij

—

1207 60 00

– saffloerzaad (Carthamus tinctorius)

vrij

—

1207 70 00

– meloenzaad

vrij

—

– andere:

1207 91

– – maanzaad:

1207 91 10

– – – zaaigoed (1)

vrij

—

1207 91 90

– – – ander

vrij

—

1207 99

– – andere:

1207 99 20

– – – zaaigoed (1)

vrij

—

– – – andere:

1207 99 91

– – – – hennepzaad

vrij

—

1207 99 96

– – – – andere

vrij

—

1208

Meel van oliehoudende zaden en vruchten, ander dan mosterd
meel:

1208 10 00

– van sojabonen

4,5

—

1208 90 00

– ander

vrij

—

1209

Zaaigoed, sporen daaronder begrepen:

1209 10 00

– suikerbietenzaad

8,3

—

2,5

—

– zaad van voedergewassen:

1209 21 00

– – luzernezaad (alfalfa)

1209 22

– – klaverzaad (Trifolium spp.):

1209 22 10

– – – van rode klaver (Trifolium pratense L.)

vrij

—

1209 22 80

– – – ander

vrij

—

1209 23

– – zwenkgraszaad:

1209 23 11

– – – van beemdlangbloem (Festuca pratensis Huds.)

vrij

—

1209 23 15

– – – van rood zwenkgras (Festuca rubra L.)

vrij

—

1209 23 80

– – – ander

2,5

—

1209 24 00

– – veldbeemdgraszaad (Poa pratensis L.)

vrij

—

1209 25

– – raaigraszaad (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne

vrij

—

vrij

—

L.):
1209 25 10

– – – van Westerwolds en Italiaans raaigras (Lolium multiflorum

Lam.)
1209 25 90

– – – van Engels raaigras (Lolium perenne L.)

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld in titel II, onder F, van de
inleidende bepalingen.

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 131
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

1209 29

– – ander:

1209 29 45

– – – timotheegraszaad; van wikken; van ruw beemdgras (Poa pa

lustris L., Poa trivialis L.); van kropaar (Dactylis glomerata
L.); van struisgras (Agrostides)
1209 29 50

– – – lupinezaad

2,5

—

1209 29 60

– – – voederbietenzaad (Beta vulgaris var. alba)

8,3

—

1209 29 80

– – – ander

2,5

—

1209 30 00

– zaad van kruidachtige planten hoofdzakelijk gekweekt voor

3

—

8,3

—

3

—

vrij

—

3

—

4

—

5,8

—

5,8

—

5,8

—

de bloemen
– ander:

1209 91

– – groentezaad:

1209 91 30

– – – rodebietenzaad (Beta vulgaris var. conditiva)

1209 91 80

– – – ander

1209 99

– – ander:

1209 99 10

– – – zaden van woudbomen en van woudheesters
– – – ander:

1209 99 91

– – – – zaad van planten hoofdzakelijk gekweekt voor de bloemen,

ander dan dat bedoeld bij onderverdeling 1209 30
1209 99 99

– – – – ander

1210

Hopbellen, vers of gedroogd, ook indien fijngemaakt, gemalen
of in pellets; lupuline:

1210 10 00

– hopbellen, niet fijngemaakt en niet gemalen, noch in pellets

1210 20

– hopbellen, fijngemaakt, gemalen of in pellets; lupuline:

1210 20 10

– – hopbellen, fijngemaakt, gemalen of in pellets, met lupuline

verrijkt; lupuline
1210 20 90

– – andere

1211

Planten, plantendelen, zaden en vruchten, van de soort hoofd
zakelijk gebruikt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde
of voor insecten- of parasietenbestrijding of voor dergelijke
doeleinden, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, ook indien
gesneden, gebroken of in poedervorm:

1211 20 00

– ginsengwortel

vrij

—

1211 30 00

– cocabladeren

vrij

—

1211 40 00

– papaverbolkaf

vrij

—

1211 50 00

– ephedra

vrij

—

1211 90

– andere:

1211 90 30

– – tonkabonen

3

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

1211 90 86

– – andere

1212

Sint-jansbrood, zeewier en andere algen, suikerbieten en sui
kerriet, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, ook indien in
poedervorm; vruchtenpitten, ook indien in de steen en andere
plantaardige producten (ongebrande cichoreiwortels van de
variëteit Cichorium intybus sativum daaronder begrepen)
hoofdzakelijk gebruikt voor menselijke consumptie, elders ge
noemd noch elders onder begrepen:
– zeewier en andere algen:

1212 21 00

– – geschikt voor menselijke consumptie

vrij

—

1212 29 00

– – andere

vrij

—

– andere:

1212 91

– – suikerbieten:

1212 91 20

– – – gedroogd, ook indien in poedervorm

23 €/100 kg/net

—

1212 91 80

– – – andere

6,7 €/100 kg/net

—

1212 92 00

– – sint-jansbrood

5,1

—

1212 93 00

– – suikerriet

4,6 €/100 kg/net

—

1212 94 00

– – cichoreiwortels

vrij

—

1212 99

– – andere:
– – – sint-jansbroodpitten:

1212 99 41

– – – – niet gepeld, niet gebroken of niet gemalen

vrij

—

1212 99 49

– – – – andere

5,8

—

1212 99 95

– – – andere

vrij

—

1213 00 00

Stro en kaf van graangewassen, onbewerkt, ook indien gehakt,
gemalen, geperst of in pellets

vrij

—

vrij

—

5,8

—

vrij

—

1214

Koolrapen, voederbieten, voederwortels, hooi, luzerne, klaver,
hanenkammetjes (esparcette), mergkool, lupine, wikke en der
gelijke voedergewassen, ook indien in pellets:

1214 10 00

– luzernemeel en luzerne in pellets

1214 90

– andere:

1214 90 10

– – mangelwortels (voederbieten), voederrapen en andere voeder

wortels
1214 90 90

– – andere

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 133
▼B
HOOFDSTUK 13
GOMMEN,

HARSEN

EN
ANDERE
PLANTENSAPPEN
PLANTENEXTRACTEN

EN

Aantekening
1. Zoethoutextract (drop), pyretrumextract, hopextract, aloë-extract en opium
worden aangemerkt als plantensappen en plantenextracten, bedoeld bij post
1302.
Daarentegen zijn van post 1302 uitgezonderd:
a) zoethoutextract (drop) met meer dan 10 gewichtspercenten sacharose of
toebereid als suikergoed (post 1704);
b) moutextract (post 1901);
c) koffie-extract, thee-extract en maté-extract (post 2101);
d) dranken bestaande uit plantensappen en plantenextracten met alcohol
(hoofdstuk 22);
e) natuurlijke kamfer, glycyrrizine en de andere producten bedoeld bij de
posten 2914 en 2938;
f) concentraten van papaverbolkaf, met een gehalte aan alkaloïden van 50 ge
wichtspercenten of meer (post 2939);
g) geneesmiddelen bedoeld bij de posten 3003 en 3004, alsmede reagentia
voor het bepalen van bloedgroepen of van bloedfactoren (post 3006);
h) looi- en verfextracten (post 3201 of 3203);
ij) etherische oliën, vast of vloeibaar, en harsaroma's, door extractie verkregen
oleoharsen, alsmede gedistilleerd aromatisch water, waterige oplossingen
van etherische oliën en bereidingen op basis van reukstoffen, van de soort
gebruikt voor de vervaardiging van dranken (hoofdstuk 33);
k) natuurlijke rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle en dergelijke na
tuurlijke gommen (post 4001).
Aanvullende aantekening (GN)
1. Mengsels van pectinestoffen en suiker met een suikergehalte van meer dan
90 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, zijn uitgesloten van indeling
onder onderverdeling 1302 20 en moeten in beginsel worden ingedeeld onder
hoofdstuk 17, omdat de suiker wordt geacht het karakter van het product te
bepalen.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

1301

Gomlak (schellak); gommen, harsen, gomharsen en oleoharsen
(bijvoorbeeld balsems), van natuurlijke oorsprong:

1301 20 00

– Arabische gom

vrij

—

1301 90 00

– andere

vrij

—

1302

Plantensappen en plantenextracten; pectinestoffen, pectinaten
en pectaten; agar-agar en andere uit plantaardige producten
verkregen plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewij
zigd:
– plantensappen en plantenextracten:

1302 11 00

– – opium

vrij

—

1302 12 00

– – van zoethout

3,2

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

1302 13 00

– – van hop

3,2

—

1302 14 00

– – van Ephedra

vrij

—

1302 19

– – andere:

1302 19 05

– – – vanille-oleohars

3

—

1302 19 70

– – – andere

vrij

—

1302 20

– pectinestoffen, pectinaten en pectaten:

1302 20 10

– – in droge toestand

19,2

—

1302 20 90

– – andere

11,2

—

vrij

—

– plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, ver

kregen uit plantaardige producten:
1302 31 00

– – agar-agar

1302 32

– – plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, uit

sint-jansbrood, uit sint-jansbroodpitten of uit guarzaden:
1302 32 10

– – – uit sint-jansbrood of uit sint-jansbroodpitten

vrij

—

1302 32 90

– – – uit guarzaden

vrij

—

1302 39 00

– – andere

vrij

—
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HOOFDSTUK 14
STOFFEN VOOR HET VLECHTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN
PLANTAARDIGE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS
ONDER BEGREPEN
Aantekeningen
1. Plantaardige stoffen en plantaardige vezels, van de soort hoofdzakelijk ge
bruikt bij de fabricage van textiel, ongeacht de wijze van bewerking, alsmede
plantaardig materiaal dat, door de bewerking die het heeft ondergaan, uitslui
tend toepassing vindt als textielgrondstof, zijn van dit hoofdstuk uitgezonderd
en worden ingedeeld onder afdeling XI.
2. Bamboe (ook indien gespleten, overlangs gezaagd, op maat gesneden, aan de
uiteinden afgerond, gebleekt, onbrandbaar gemaakt, gepolijst of geverfd), ge
spleten teen, gespleten riet en dergelijke, alsmede pitriet en rottingstrippen
worden onder post 1401 ingedeeld. Spaanhout en hout in repen of in linten
worden niet ingedeeld onder post 1401, doch onder post 4404.
3. Onder post 1404 worden niet ingedeeld houtwol (post 4405) en gerede knot
ten voor borstelwerk (post 9603).

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

1401

Plantaardige stoffen van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de
mandenmakerij of voor vlechtwerk (bijvoorbeeld bamboe, rot
ting, riet, bies, teen, raffia, lindebast, alsmede gezuiverd, ge
bleekt of geverfd stro van graangewassen):

1401 10 00

– bamboe

vrij

—

1401 20 00

– rotting

vrij

—

1401 90 00

– andere

vrij

—

[1402]
[1403]
1404

Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder
begrepen:

1404 20 00

– katoenlinters

vrij

—

1404 90 00

– andere

vrij

—
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AFDELING III
VETTEN EN OLIËN (DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE) EN
DISSOCIATIEPRODUCTEN DAARVAN; BEWERKT SPIJSVET; WAS
VAN DIERLIJKE OF VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG
HOOFDSTUK 15
VETTEN EN OLIËN (DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE) EN
DISSOCIATIEPRODUCTEN DAARVAN; BEWERKT SPIJSVET; WAS
VAN DIERLIJKE OF VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) spek, varkensvet en vet van gevogelte, bedoeld bij post 0209;
b) cacaoboter, cacaovet en cacao-olie daaronder begrepen (post 1804);
c) bereidingen voor menselijke consumptie, bevattende meer dan 15 ge
wichtspercenten producten bedoeld bij post 0405 (in het algemeen hoofd
stuk 21);
d) kanen (post 2301) en afvallen bedoeld bij de posten 2304 tot en met 2306;
e) vetzuren, bereide was, tot farmaceutische producten, verf, vernis, zeep,
parfumerieën, toiletartikelen of cosmetische producten verwerkte vetstof
fen, gesulfoneerde olie en andere producten bedoeld bij afdeling VI;
f) uit olie verkregen factis (rubbersurrogaat) (post 4002).
2. Met behulp van oplosmiddelen uit olijven verkregen olie wordt niet ingedeeld
onder post 1509 (post 1510).
3. Enkel gedenatureerde vetten en oliën of fracties daarvan vallen niet onder post
1518; deze producten worden ingedeeld onder de post die van toepassing is
op de overeenkomstige niet-gedenatureerde vetten en oliën of fracties daarvan.
4. Soapstock, oliedroesem of oliebezinksel, stearinepek, wolvetpek en glycerol
pek worden onder post 1522 ingedeeld.
Aanvullende aantekening
1. Voor de toepassing van de onderverdelingen 1514 11 en 1514 19 wordt als
„koolzaad- en raapzaadolie met een laag gehalte aan erucazuur” aangemerkt,
de vaste olie met een gehalte aan erucazuur van minder dan 2 gewichtsper
centen.
Aanvullende aantekeningen (GN)
1. Voor de toepassing van de onderverdelingen 1507 10, 1508 10, 1510 00 10,
1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11,
1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40 tot
en met 1515 90 59 en 1518 00 31:
a) worden door persing verkregen vloeibare of vaste plantaardige oliën aan
gemerkt als „ruw”, indien zij geen andere behandeling hebben ondergaan
dan:
— het decanteren gedurende een voor de desbetreffende oliesoort gebrui
kelijke tijdsduur;
— het centrifugeren of het filtreren, voor zover het scheiden van de olie
en de oorspronkelijk daarin voorkomende vaste bestanddelen alleen is
geschied met behulp van een mechanische kracht, zoals met behulp
van de zwaartekracht (bezinken), met behulp van de middelpuntvlie
dende kracht (centrifugeren) of door middel van filterpersen of andere
persen, derhalve op een andere wijze dan door adsorptie of dan vol
gens een andere natuurkundige of scheikundige werkwijze;

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 137
▼B
b) worden door extractie verkregen vloeibare of vaste plantaardige oliën
aangemerkt als „ruw”, indien zij niet door hun kleur, geur of smaak en
evenmin door hun bij de voor de desbetreffende oliesoorten gebruikelijke
analyses blijkende eigenschappen verschillen van door persing verkregen
plantaardige oliën en vetten;
c) worden eveneens aangemerkt als „ruw”: ontslijmde sojaolie en van gos
sypol ontdane katoenzaadolie.
2. A. Als olijfolie in de zin van de posten 1509 en 1510 wordt enkel aangemerkt
olie die uitsluitend afkomstig is van de behandeling van olijven en die, wat
het gehalte aan vetzuren en sterolen betreft, de in bijlage I bij Verorde
ning (EEG) nr. 2568/91 van de Commissie (1) vermelde kenmerken heeft.
Hun aanwezigheid kan worden vastgesteld met behulp van de in de bij
lagen X en XIX bij die verordening beschreven methoden.
Tot olijfolie in de zin van de posten 1509 en 1510 worden niet gerekend
chemisch gewijzigde olijfolie (met name opnieuw veresterde olijfolie) en
mengsels van olijfolie met olie van een andere soort. De aanwezigheid van
opnieuw veresterde olijfolie wordt vastgesteld met behulp van de in bij
lage VII bij Verordening (EEG) nr. 2568/91 beschreven methode.
B. Als olijfolie in de zin van onderverdeling 1509 10 worden enkel aange
merkt de onder 1, 2 en 3 hierna gedefinieerde oliën uit olijven die uit
sluitend zijn verkregen langs mechanische weg of via andere fysische
methoden onder omstandigheden waardoor de kwaliteit van de olie niet
wordt aangetast, en die geen andere behandeling hebben ondergaan dan
wassen, decanteren, centrifugeren en filtreren. De olijfoliën verkregen met
gebruikmaking van oplosmiddelen of met gebruikmaking van een hulpstof
met chemische of biochemische werking of met herverestering, en alle
mengsels met olie van een andere soort, zijn uitgesloten van deze onder
verdeling.
1. Als „olijfolie voor verlichting (lampolie)” in de zin van onderverdeling
1509 10 10 wordt aangemerkt olijfolie met de kenmerken van olijfoliën
van categorie 3 zoals beschreven in bijlage I bij Verordening (EEG)
nr. 2568/91.
2. Als „extra olijfolie verkregen bij de eerste persing” in de zin van
onderverdeling 1509 10 20 wordt aangemerkt olijfolie met de kenmer
ken van olijfoliën van categorie 1 zoals beschreven in bijlage I bij
Verordening (EEG) nr. 2568/91.
3. Als olijfolie in de zin van onderverdeling 1509 10 80 wordt aangemerkt
andere olijfolie verkregen bij de eerste persing met de kenmerken van
olijfoliën van categorie 2 zoals beschreven in bijlage I bij Verordening
(EEG) nr. 2568/91.
C. Als olijfolie in de zin van onderverdeling 1509 90 wordt aangemerkt olijf
olie die is verkregen door behandeling van olie van de onderverdelingen
1509 10 10, 1509 10 20 en/of 1509 10 80, ook indien versneden met olijf
olie verkregen bij de eerste persing, en met de kenmerken van olijfoliën
van de categorieën 4 en 5 zoals beschreven in bijlage I bij Verordening
(EEG) nr. 2568/91.
D. Als „ruwe oliën” in de zin van onderverdeling 1510 00 10 worden aange
merkt de oliën met de kenmerken van olijfoliën van categorie 6 zoals
beschreven in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2568/91.
E. Als oliën van onderverdeling 1510 00 90 worden aangemerkt zowel de
oliën die zijn verkregen door behandeling van de oliën van onderverdeling
1510 00 10, ook indien versneden met olijfolie verkregen bij de eerste
persing, als de oliën die niet de kenmerken hebben als bedoeld in deze
aanvullende aantekening, onder B, C en D.
Oliën van deze onderverdeling moeten de kenmerken hebben van de olij
foliën van de categorieën 7 en 8 zoals beschreven in bijlage I bij Ver
ordening (EEG) nr. 2568/91.
(1) Verordening (EEG) nr. 2568/91 van de Commissie van 11 juli 1991 inzake de kenmer
ken van olijfoliën en oliën uit afvallen van olijven en de desbetreffende analysemethoden
(PB L 248 van 5.9.1991, blz. 1).
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3. Tot de onderverdelingen 1522 00 31 en 1522 00 39 behoren niet:
a) afvallen, afkomstig van de bewerking van vetstoffen, die olie bevatten
waarvan het joodgetal, bepaald volgens de in bijlage XVI bij Verordening
(EEG) nr. 2568/91 vastgestelde methode, kleiner is dan 70 of groter dan
100;
b) afvallen, afkomstig van de bewerking van vetstoffen, die olie bevatten met
een joodgetal tussen 70 en 100, maar waarbij het oppervlak van de piek
die overeenkomt met de retentietijd van bètasitosterol (1), bepaald volgens
de methode in bijlage XIX bij Verordening (EEG) nr. 2568/91, minder
bedraagt dan 93 % van het totale oppervlak van de sterolpieken.
4. Voor de vaststelling van de kenmerken van bovengenoemde producten worden
de analysemethoden gebruikt die zijn beschreven in de bijlagen bij Verorde
ning (EEG) nr. 2568/91. Daarom dient ook rekening te worden gehouden met
de opmerkingen onderaan de bladzijde van bijlage I bij vorengenoemde ver
ordening.
5. Producten voor menselijke consumptie gemaakt van producten van hoofdstuk
15, opgemaakt in afgemeten hoeveelheden, zoals capsules, tabletten, pastilles
en pillen, bestemd om te worden gebruikt als voedingssupplementen, zijn van
dit hoofdstuk uitgezonderd. Een voedingssupplement ontleent zijn wezenlijke
karakter niet alleen aan zijn ingrediënten, maar ook aan zijn specifieke pre
sentatiewijze die tekenend is voor zijn functie als voedingssupplement, aange
zien deze bepalend is voor de dosering, de wijze waarop het wordt opge
nomen en de plaats waar het zijn werking moet krijgen. Dergelijke producten
voor menselijke consumptie moeten worden ingedeeld onder post 2106 voor
zover zij elders genoemd noch elders onder begrepen zijn.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

17,2 €/100 kg/net

—

vrij

—

1501

Varkensvet (reuzel daaronder begrepen) en vet van gevogelte,
ander dan dat bedoeld bij post 0209 of 1503:

1501 10

– reuzel:

1501 10 10

– – bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaardi

ging van producten voor menselijke consumptie (2)
1501 10 90

– – andere

1501 20

– ander varkensvet:

1501 20 10

– – bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaardi

ging van producten voor menselijke consumptie (2)
1501 20 90

– – ander

17,2 €/100 kg/net

—

1501 90 00

– ander

11,5

—

1502

Rund-, schapen- of geitenvet, ander dan dat bedoeld bij post
1503:

1502 10

– talk:

1502 10 10

– – bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaardi

vrij

—

3,2

—

ging van producten voor menselijke consumptie (2)
1502 10 90

– – andere

(1) Delta-5,23-stigmastadiënol + chlerosterol + bètasitosterol + sitostanol + delta-5-avenasterol + delta-5,24-stigmastadiënol.
(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

3,2

—

1502 90

– ander:

1502 90 10

– – bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaardi

ging van producten voor menselijke consumptie (1)
1502 90 90

– – ander

1503 00

Varkensstearine, spekolie, oleostearine, oleomargarine en talk
olie, niet geëmulgeerd, niet vermengd, noch op andere wijze
bereid:
– varkensstearine en oleostearine:

1503 00 11

– – bestemd voor industrieel gebruik (1)

vrij

—

1503 00 19

– – andere

5,1

—

1503 00 30

– talkolie, bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de

vrij

—

6,4

—

3,8

—

vrij

—

3,8 (2)

—

vervaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)
1503 00 90

– andere

1504

Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties
daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewij
zigd:

1504 10

– oliën uit vislevers en fracties daarvan:

1504 10 10

– – met een gehalte aan vitamine A van 2 500 of minder inter

nationale eenheden per gram
– – andere:

1504 10 91

– – – van heilbot

1504 10 99

– – – andere

1504 20

– vetten en oliën van vis, alsmede fracties daarvan, andere dan

oliën uit vislevers:
1504 20 10

– – vaste fracties

10,9

—

1504 20 90

– – andere

vrij

—

1504 30

– vetten en oliën van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan:

1504 30 10

– – vaste fracties

10,9

—

1504 30 90

– – andere

vrij

—

1505 00

Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen, lanoline daaronder
begrepen:

1505 00 10

– ruw wolvet

3,2

—

1505 00 90

– andere

vrij

—

1506 00 00

Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook
indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

vrij

—

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
(2) Autonoom douanerecht: vrij.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3,2

—

6,4

—

5,1

—

9,6

—

vrij

—

6,4

—

5,1

—

9,6

—

122,6 €/100 kg/
net

—

124,5 €/100 kg/
net

—

124,5 €/100 kg/
net

—

134,6 €/100 kg/
net

—

110,2 €/100 kg/
net

—

1507

Sojaolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet
chemisch gewijzigd:

1507 10

– ruwe olie, ook indien ontgomd:

1507 10 10

– – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de ver

vaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)
1507 10 90

– – andere

1507 90

– andere:

1507 90 10

– – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de ver

vaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)
1507 90 90

– – andere

1508

Grondnotenolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd,
doch niet chemisch gewijzigd:

1508 10

– ruwe olie:

1508 10 10

– – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de ver

vaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)
1508 10 90

– – andere

1508 90

– andere:

1508 90 10

– – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de ver

vaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)
1508 90 90

– – andere

1509

Olijfolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet
chemisch gewijzigd:

1509 10

– verkregen bij de eerste persing:

1509 10 10

– – lampolie

1509 10 20

1509 10 80

1509 90 00

– – extra olijfolie van eerste persing (2)

– – andere (2)

– andere (2)

1510 00

Andere olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olij
ven, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd,
mengsels daarvan met olijfolie of fracties daarvan, bedoeld
bij post 1509, daaronder begrepen:

1510 00 10

– ruwe olie

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
(2) Statistische Taric-codes: zie bijlage 10.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

160,3 €/100 kg/
net

—

vrij

—

3,8

—

12,8

—

10,9

—

5,1

—

9

—

3,2

—

1510 00 90

– andere

1511

Palmolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch
niet chemisch gewijzigd:

1511 10

– ruwe olie:

1511 10 10

– – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de ver

vaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)
1511 10 90

– – andere

1511 90

– andere:
– – vaste fracties:

1511 90 11

– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van niet meer dan 1 kg
1511 90 19

– – – andere
– – andere:

1511 90 91

– – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de ver

vaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)
1511 90 99

– – – andere

1512

Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede fracties
daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewij
zigd:
– zonnebloemzaad- en saffloerolie, alsmede fracties daarvan:

1512 11

– – ruwe olie:

1512 11 10

– – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de ver

vaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)
– – – andere:

1512 11 91

– – – – zonnebloemzaadolie

6,4

—

1512 11 99

– – – – saffloerolie

6,4

—

1512 19

– – andere:

1512 19 10

– – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de ver

5,1

—

9,6

—

3,2

—

vaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)
1512 19 90

– – – andere
– katoenzaadolie en fracties daarvan:

1512 21

– – ruwe olie, ook indien ontdaan van gossypol:

1512 21 10

– – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de ver

vaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6,4

—

5,1

—

9,6

—

2,5

—

12,8

—

6,4

—

12,8

—

10,9

—

5,1

—

12,8

—

9,6

—

3,2

—

12,8

—

1512 21 90

– – – andere

1512 29

– – andere:

1512 29 10

– – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de ver

vaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)
1512 29 90

– – – andere

1513

Kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie, als
mede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet che
misch gewijzigd:
– kokosolie (kopraolie) en fracties daarvan:

1513 11

– – ruwe olie:

1513 11 10

– – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de ver

vaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)
– – – andere:

1513 11 91

– – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke

verpakking van niet meer dan 1 kg
1513 11 99

– – – – andere

1513 19

– – andere:
– – – vaste fracties:

1513 19 11

– – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke

verpakking van niet meer dan 1 kg
1513 19 19

– – – – andere
– – – andere:

1513 19 30

– – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de

vervaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)
– – – – andere:

1513 19 91

– – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke

verpakking van niet meer dan 1 kg
1513 19 99

– – – – – andere
– palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan:

1513 21

– – ruwe olie:

1513 21 10

– – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de ver

vaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)
– – – andere:

1513 21 30

– – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke

verpakking van niet meer dan 1 kg

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6,4

—

12,8

—

10,9

—

5,1

—

12,8

—

9,6

—

3,2

—

6,4

—

5,1

—

9,6

—

3,2

—

6,4

—

5,1

—

9,6

—

1513 21 90

– – – – andere

1513 29

– – andere:
– – – vaste fracties:

1513 29 11

– – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke

verpakking van niet meer dan 1 kg
1513 29 19

– – – – andere
– – – andere:

1513 29 30

– – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de

vervaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)
– – – – andere:

1513 29 50

– – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke

verpakking van niet meer dan 1 kg
1513 29 90

– – – – – andere

1514

Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties
daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewij
zigd:
– koolzaad- en raapzaadolie met een laag gehalte aan eruca

zuur, alsmede fracties daarvan:
1514 11

– – ruwe olie:

1514 11 10

– – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de ver

vaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)
1514 11 90

– – – andere

1514 19

– – andere:

1514 19 10

– – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de ver

vaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)
1514 19 90

– – – andere
– andere:

1514 91

– – ruwe olie:

1514 91 10

– – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de ver

vaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)
1514 91 90

– – – andere

1514 99

– – andere:

1514 99 10

– – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de ver

vaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)
1514 99 90

– – – andere

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3,2

—

5,1

—

9,6

—

3,2

—

6,4

—

5,1

—

9,6

—

vrij

—

5,1

—

3,2

—

6,4

—

5,1

—

9,6

—

vrij

—

1515

Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daar
onder begrepen), alsmede fracties daarvan, ook indien geraf
fineerd, doch niet chemisch gewijzigd:
– lijnolie en fracties daarvan:

1515 11 00

– – ruwe olie

1515 19

– – andere:

1515 19 10

– – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de ver

vaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)
1515 19 90

– – – andere
– maisolie en fracties daarvan:

1515 21

– – ruwe olie:

1515 21 10

– – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de ver

vaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)
1515 21 90

– – – andere

1515 29

– – andere:

1515 29 10

– – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de ver

vaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)
1515 29 90

– – – andere

1515 30

– ricinusolie en fracties daarvan:

1515 30 10

– – bestemd voor de vervaardiging van amino-undekaanzuur het

welk is bestemd voor de vervaardiging van synthetische tex
tielvezels en van kunststof (1)
1515 30 90

– – andere

1515 50

– sesamolie en fracties daarvan:
– – ruwe olie:

1515 50 11

– – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de ver

vaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)
1515 50 19

– – – andere
– – andere:

1515 50 91

– – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de ver

vaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)
1515 50 99

– – – andere

1515 90

– andere:

1515 90 11

– – tungolie; jojobaolie, oiticicaolie; myricawas en japanwas; frac

ties van deze producten

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

6,4

—

vrij

—

9,6

—

3,2

—

12,8

—

6,4

—

5,1

—

12,8

—

9,6

—

12,8

—

10,9

—

3,4

—

– – tabakszaadolie en fracties daarvan:
– – – ruwe olie:

1515 90 21

– – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de

vervaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)
1515 90 29

– – – – andere
– – – andere:

1515 90 31

– – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de

vervaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)
1515 90 39

– – – – andere
– – andere oliën, alsmede fracties daarvan:
– – – ruwe oliën:

1515 90 40

– – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de

vervaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)
– – – – andere:

1515 90 51

– – – – – vast, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddel

lijke verpakking van niet meer dan 1 kg
1515 90 59

– – – – – vast, in andere verpakkingen; vloeibaar
– – – andere:

1515 90 60

– – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de

vervaardiging van producten voor menselijke consumptie (1)
– – – – andere:

1515 90 91

– – – – – vast, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddel

lijke verpakking van niet meer dan 1 kg
1515 90 99

– – – – – vast, in andere verpakkingen; vloeibaar

1516

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties
daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, op
nieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien geraffineerd,
doch niet verder bereid:

1516 10

– dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan:

1516 10 10

– – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van niet meer dan 1 kg
1516 10 90

– – andere

1516 20

– plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan:

1516 20 10

– – gehydrogeneerde ricinusolie, zogenaamde „opal wax”
– – andere:

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

12,8

—

5,1

—

9,6

—

10,9

—

8,3 + 28,4
€/100 kg/net

—

16

—

8,3 + 28,4
€/100 kg/net

—

9,6

—

2,9

—

16

—

7,7

—

1516 20 91

– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van niet meer dan 1 kg
– – – andere:

1516 20 95

– – – – koolzaad- en raapzaadolie, lijnolie, zonnebloemzaadolie, il

lipenotenolie, karitenotenolie, makoreolie, touloucounaza
denolie en babassunotenolie, voor ander technisch of indu
strieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten
voor menselijke consumptie (1)
– – – – andere:

1516 20 96

– – – – – grondnotenolie, katoenzaadolie, sojaolie en zonnebloem

zaadolie; andere oliën met een gehalte aan vrije vetzuren
van minder dan 50 gewichtspercenten en met uitzondering
van palmpittenolie, van illipenotenolie, van kokosolie, van
koolzaad- en raapzaadolie en van kopaivaolie
1516 20 98

– – – – – andere

1517

Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke con
sumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van
fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofd
stuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan, be
doeld bij post 1516:

1517 10

– margarine, andere dan vloeibare margarine:

1517 10 10

– – met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer

dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten
1517 10 90

– – andere

1517 90

– andere:

1517 90 10

– – met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer

dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten
– – andere:

1517 90 91

– – – mengsels van vloeibare vette plantaardige oliën

1517 90 93

– – – mengsels en bereidingen voor menselijke consumptie van de

soorten gebruikt als preparaten voor het insmeren van bak
vormen
1517 90 99

– – – andere

1518 00

Standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede
fracties daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwa
veld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, andere
dan die bedoeld bij post 1516; mengsels en bereidingen van
dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van
verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, niet
geschikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch el
ders onder begrepen:

1518 00 10

– linoxyne

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

– mengsels van vloeibare vette plantaardige oliën, voor ander tech

nisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van pro
ducten voor menselijke consumptie (1):
1518 00 31

– – ruwe

3,2

—

1518 00 39

– – andere

5,1

—

7,7

—

2

—

– – – andere

7,7

—

1520 00 00

Ruwe glycerol; glycerolwater en glycerollogen

vrij

—

1521

Plantaardige was (andere dan triglyceriden), bijenwas, was
van andere insecten, alsmede walschot (spermaceti), ook indien
geraffineerd of gekleurd:

1521 10 00

– plantaardige was

vrij

—

1521 90

– andere:

1521 90 10

– – walschot (spermaceti), ruw of geraffineerd, ook indien gekleurd

vrij

—

– andere:

1518 00 91

– – standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede

fracties daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwa
veld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, andere
dan die bedoeld bij post 1516
– – andere:

1518 00 95

– – – mengsels en bereidingen van dierlijke vetten en oliën of van

dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties
daarvan, niet geschikt voor menselijke consumptie
1518 00 99
[1519]

– – bijenwas en was van andere insecten, ook indien gekleurd:

1521 90 91

– – – ruw

vrij

—

1521 90 99

– – – andere

2,5

—

1522 00

Dégras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen
of van dierlijke of plantaardige was:

1522 00 10

– dégras

3,8

—

– afvallen, afkomstig van de bewerking van vetstoffen of van

dierlijke of plantaardige was:
– – die olie bevatten die de kenmerken van olijfolie heeft:

1522 00 31

– – – soapstocks

29,9 €/100 kg/net

—

1522 00 39

– – – andere

47,8 €/100 kg/net

—

– – andere:

1522 00 91

– – – droesem of bezinksel van olie; soapstocks

3,2

—

1522 00 99

– – – andere

vrij

—

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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AFDELING IV
PRODUCTEN
VAN
DE
VOEDSELINDUSTRIE;
DRANKEN,
ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN; TABAK EN TOT
VERBRUIK BEREIDE TABAKSSURROGATEN
Aantekening
1. Voor de toepassing van deze afdeling worden als „pellets” aangemerkt, pro
ducten die, door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een hoe
veelheid van niet meer dan 3 gewichtspercenten, in de vorm van cilinders,
bolletjes, enz., zijn geagglomereerd.
HOOFDSTUK 16
BEREIDINGEN VAN VLEES, VAN VIS, VAN SCHAALDIEREN, VAN
WEEKDIEREN OF VAN ANDERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN
Aantekeningen
1. Vlees, slachtafvallen, vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde
waterdieren, bereid of verduurzaamd op een wijze als bedoeld in hoofdstuk 2
of 3 of bij post 0504, worden niet ingedeeld onder dit hoofdstuk.
2. Bereidingen voor menselijke consumptie worden ingedeeld onder dit hoofd
stuk voor zover zij meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees, slachtafval
len, bloed, vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren,
afzonderlijk of tezamen genomen, bevatten. Indien deze bereidingen twee of
meer van de voorgenoemde producten bevatten, worden zij ingedeeld onder
de post van dit hoofdstuk die betrekking heeft op het bestanddeel dat in de
samenstelling met het hoogste gewicht voorkomt. Deze bepalingen zijn niet
van toepassing op de gevulde producten bedoeld bij post 1902 of op de
bereidingen bedoeld bij de posten 2103 en 2104.
Voor bereidingen die lever bevatten is het bepaalde in de tweede zin echter
niet van toepassing voor de vaststelling van de onderverdelingen binnen de
posten 1601 en 1602.
Aanvullende aantekeningen
1. Voor de toepassing van onderverdeling 1602 10 worden als „gehomogeni
seerde bereidingen” aangemerkt, bereidingen en conserven, van fijn gehomo
geniseerd vlees, slachtafvallen of bloed, opgemaakt voor de verkoop in het
klein als voeding voor zuigelingen of voor jonge kinderen of als dieetvoeding,
in verpakkingen met een nettogewicht van niet meer dan 250 g. Voor de
toepassing van deze bepaling wordt geen rekening gehouden met kleine hoe
veelheden ingrediënten, die aan de bereidingen zijn toegevoegd als smaakge
vend middel, als conserveringsmiddel of voor een ander doel. Die bereidingen
mogen kleine hoeveelheden zichtbare deeltjes vlees of slachtafvallen bevatten.
Deze onderverdeling heeft voorrang op alle andere onderverdelingen van post
1602.
2. De vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren die in
de onderverdelingen van de posten 1604 en 1605 enkel onder hun gewone
benaming worden genoemd, zijn van dezelfde soorten als degene die in
hoofdstuk 3 onder dezelfde benaming zijn aangeduid.
Aanvullende aantekeningen (GN)
1. Voor de toepassing van de onderverdelingen 1602 31 11, 1602 32 11,
1602 39 21, 1602 50 10 en 1602 90 61 worden als „niet gekookt en niet ge
bakken” aangemerkt, de producten die geen warmtebehandeling hebben on
dergaan of die een warmtebehandeling hebben ondergaan die niet voldoende
is om alle in de producten aanwezige vleeseiwitten te doen stollen, waardoor
zij, voor zover het betreft producten van de onderverdelingen 1602 50 10 en
1602 90 61, als zij op het dikste gedeelte worden doorgesneden, op het snij
vlak sporen van een rozeachtige vloeistof vertonen.
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2. Voor de toepassing van de onderverdelingen 1602 41 10, 1602 42 10 en
1602 49 11 tot en met 1602 49 15 worden als „delen daarvan” uitsluitend
aangemerkt, de bereidingen en conserven van vlees die stukken vlees bevatten,
waarvan het op grond van de afmetingen en de aard van het samenhangende
spierweefsel duidelijk is dat zij, naargelang van het geval, afkomstig zijn van
de ham, de karbonadestreng, de halskarbonade of de schouder van varkens
(huisdieren).

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

15,4

—

149,4 €/100 kg/
net (2)

—

100,5 €/100 kg/
net (2)

—

16,6

—

10,2

—

16

—

102,4 €/100 kg/
net (2)

—

102,4 €/100 kg/
net (2)

—

102,4 €/100 kg/
net (2)

—

276,5 €/100 kg/
net (2)

—

102,4 €/100 kg/
net (2)

—

276,5 €/100 kg/
net (2)

—

1601 00

Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van
bloed; bereidingen van deze producten, voor menselijke con
sumptie:

1601 00 10

– van lever
– andere (1):

1601 00 91
1601 00 99

– – gedroogde worst en smeerworst, niet gekookt en niet gebakken

– – andere

1602

Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen
of van bloed:

1602 10 00

– gehomogeniseerde bereidingen

1602 20

– van levers van dieren van alle soorten:

1602 20 10

– – van ganzen of van eenden

1602 20 90

– – andere
– van pluimvee bedoeld bij post 0105:

1602 31

– – van kalkoenen:
– – – 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van

pluimvee, bevattend (3):
1602 31 11

– – – – uitsluitend niet-gekookt en niet-gebakken vlees van kalkoe

nen bevattend
1602 31 19
1602 31 80
1602 32

– – – – andere

– – – andere

– – van pluimvee van de soort Gallus domesticus:
– – – 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van

pluimvee, bevattend (3):
1602 32 11
1602 32 19
1602 32 30

– – – – niet gekookt en niet gebakken

– – – – andere

– – – 25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees of

slachtafvallen, van pluimvee, bevattend (3)

(1) Het douanerecht op worstjes in verpakkingen die mede een conserveringsvloeistof bevatten wordt uitsluitend berekend over het
nettogewicht van de worstjes.
(2) WTO-tariefcontingenten.
(3) Bij het bepalen van het aantal gewichtspercenten vlees van pluimvee wordt het gewicht van de beenderen niet in aanmerking
genomen.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

276,5 €/100 kg/
net (1)

—

276,5 €/100 kg/
net (1)

—

276,5 €/100 kg/
net (1)

—

276,5 €/100 kg/
net (1)

—

156,8 €/100 kg/
net (1)

—

10,9

—

129,3 €/100 kg/
net (1)

—

10,9

—

daarvan, mengsels van karbonadestreng en ham daaronder
begrepen

156,8 €/100 kg/
net (1)

—

– – – – – halskarbonades en delen daarvan, mengsels van halskar

129,3 €/100 kg/
net (1)

—

129,3 €/100 kg/
net (1)

—

85,7 €/100 kg/
net (1)

—

75 €/100 kg/
net (1)

—

54,3 €/100 kg/
net (1)

—

1602 32 90
1602 39

– – – andere

– – andere:
– – – 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van

pluimvee, bevattend (2):
1602 39 21
1602 39 29
1602 39 85

– – – – niet gekookt en niet gebakken

– – – – andere

– – – andere

– van varkens:

1602 41

– – hammen en delen daarvan:

1602 41 10

– – – van varkens (huisdieren)

1602 41 90

– – – andere

1602 42

– – schouders en delen daarvan:

1602 42 10

– – – van varkens (huisdieren)

1602 42 90

– – – andere

1602 49

– – andere, mengsels daaronder begrepen:
– – – van varkens (huisdieren):
– – – – 80 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, onge

acht van welke soort, spek en vet ongeacht van welke aard
of herkomst daaronder begrepen, bevattend:
1602 49 11

1602 49 13

– – – – – karbonadestrengen (uitgezonderd halskarbonades) en delen

bonade en schouder daaronder begrepen
1602 49 15

– – – – – andere mengsels die ham, schouder, karbonadestreng of

halskarbonade, alsmede delen daarvan bevatten
1602 49 19
1602 49 30

– – – – – andere

– – – – 40 of meer doch minder dan 80 gewichtspercenten vlees of

slachtafvallen, ongeacht van welke soort, spek en vet on
geacht van welke aard of herkomst daaronder begrepen,
bevattend
1602 49 50

– – – – minder dan 40 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen,

ongeacht van welke soort, spek en vet ongeacht van welke
aard of herkomst daaronder begrepen, bevattend

(1) WTO-tariefcontingenten.
(2) Bij het bepalen van het aantal gewichtspercenten vlees van pluimvee wordt het gewicht van de beenderen niet in aanmerking
genomen.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

10,9

—

303,4 €/100 kg/
net

—

1602 49 90

– – – andere

1602 50

– van runderen:

1602 50 10

– – niet gekookt en niet gebakken; mengsels van gekookt of ge

bakken met niet gekookt en niet gebakken
– – andere:

1602 50 31

– – – corned beef in luchtdichte verpakkingen

16,6

—

1602 50 95

– – – andere

16,6

—

1602 90

– andere, bereidingen van bloed van dieren van alle soorten

16,6

—

10,9

—

85,7 €/100 kg/net

—

303,4 €/100 kg/
net

—

16,6

—

daaronder begrepen:
1602 90 10

– – bereidingen van bloed van dieren van alle soorten
– – andere:

1602 90 31

– – – van wild of van konijn
– – – andere:

1602 90 51

– – – – vlees of slachtafvallen van varkens (huisdieren) bevattend
– – – – andere:
– – – – – vlees of slachtafvallen van runderen bevattend:

1602 90 61

– – – – – – niet gekookt en niet gebakken; mengsels van gekookt of

gebakken vlees of gekookte of gebakken slachtafvallen
met niet-gekookt en niet-gebakken vlees of niet-ge
kookte en niet-gebakken slachtafvallen
1602 90 69

– – – – – – andere
– – – – – andere:

1602 90 91

– – – – – – van schapen

12,8

—

1602 90 95

– – – – – – van geiten

16,6

—

1602 90 99

– – – – – – andere

16,6

—

1603 00

Extracten en sappen van vlees, van vis, van schaaldieren, van
weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren:

1603 00 10

– in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpak

12,8

—

vrij

—

5,5

—

15

—

king van niet meer dan 1 kg
1603 00 80

– andere

1604

Bereidingen en conserven van vis; kaviaar en kaviaarsurroga
ten bereid uit kuit:
– vis, geheel of in stukken, doch niet fijngemaakt:

1604 11 00

– – zalm

1604 12

– – haring:

1604 12 10

– – – filets, rauw, enkel omgeven door beslag of door paneermeel

(gepaneerd), ook indien in olie voorgebakken, bevroren
– – – andere:

1604 12 91

– – – – in luchtdichte verpakkingen

20

—

1604 12 99

– – – – andere

20

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

1604 13

– – sardines, sardinella's en sprot:
– – – sardines:

1604 13 11

– – – – in olijfolie

12,5

—

1604 13 19

– – – – andere

12,5

—

1604 13 90

– – – andere

12,5

—

1604 14

– – tonijn, boniet en bonito (Sarda spp.):

24

—

– – – tonijn en boniet:
– – – – boniet:

1604 14 21

– – – – – in plantaardige olie
– – – – – andere:

1604 14 26

– – – – – – filets, zogenaamde „loins”

24

—

1604 14 28

– – – – – – andere

24

—

24

—

– – – – geelvintonijn (Thunnus albacares):

1604 14 31

– – – – – in plantaardige olie
– – – – – andere:

1604 14 36

– – – – – – filets, zogenaamde „loins”

24

—

1604 14 38

– – – – – – andere

24

—

24

—

– – – – andere:

1604 14 41

– – – – – in plantaardige olie
– – – – – andere:

1604 14 46

– – – – – – filets, zogenaamde „loins”

24

—

1604 14 48

– – – – – – andere

24

—

1604 14 90

– – – bonito (Sarda spp.)

25

—

1604 15

– – makreel:
– – – van de soorten Scomber scombrus en Scomber japonicus:

1604 15 11

– – – – filets

25

—

1604 15 19

– – – – andere

25

—

1604 15 90

– – – van de soort Scomber australasicus

20

—

1604 16 00

– – ansjovis

25

—

1604 17 00

– – paling of aal

20

—

1604 18 00

– – haaienvinnen

20

—

1604 19

– – andere:

1604 19 10

– – – zalmvissen, andere dan zalm

7

—

– – – vis van het geslacht Euthynnus andere dan boniet (Euthynnus

(Katsuwonus) pelamis):
1604 19 31

– – – – filets, zogenaamde „loins”

24

—

1604 19 39

– – – – andere

24

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

12,5

—

7,5

—

20

—

1604 19 50

– – – vis van de soort Orcynopsis unicolor
– – – andere:

1604 19 91

– – – – filets, rauw, enkel omgeven door beslag of door paneermeel

(gepaneerd), ook indien in olie voorgebakken, bevroren
– – – – andere:

1604 19 92

– – – – – kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro

cephalus)
1604 19 93

– – – – – koolvis (Pollachius virens)

20

—

1604 19 94

– – – – – heek (Merluccius spp., Urophycis spp.)

20

—

1604 19 95

– – – – – Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) en witte koolvis,

20

—

20

—

20

—

5,5

—

pollak of vlaswijting (Pollachius pollachius)
1604 19 97

– – – – – andere

1604 20

– andere bereidingen en conserven van vis:

1604 20 05

– – bereidingen van surimi
– – andere:

1604 20 10

– – – van zalm

1604 20 30

– – – van andere zalmvissen

7

—

1604 20 40

– – – van ansjovis

25

—

1604 20 50

– – – van sardines, van bonito (Sarda spp.), van makreel van de

25 (1)

—

24 (1)

—

14

—

soorten Scomber scombrus en Scomber japonicus en van vis
van de soort Orcynopsis unicolor
1604 20 70

– – – van tonijn, van boniet en van andere vis van het geslacht

Euthynnus
1604 20 90

– – – van andere vissoorten
– kaviaar en kaviaarsurrogaten:

1604 31 00

– – kaviaar

20

—

1604 32 00

– – kaviaarsurrogaten

20

—

1605

Bereidingen en conserven van schaaldieren, van weekdieren of
van andere ongewervelde waterdieren:

1605 10 00

– krab

8

—

20 (1)

—

– garnaal:

1605 21

– – niet in luchtdichte verpakkingen:

1605 21 10

– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van niet meer dan 2 kg
1605 21 90

– – – andere

20 (1)

—

1605 29 00

– – andere

20 (1)

—

(1) WTO-tariefcontingenten.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

20

—

20 (2)

—

1605 30

– zeekreeft:

1605 30 10

– – vlees van zeekreeften, gekookt, bestemd voor de verwerkende

industrie voor de vervaardiging van kreeftenboter, kreeftenpas
teien, kreeftensoep of kreeftensaus (1)
1605 30 90

– – andere

1605 40 00

– andere schaaldieren
– weekdieren:

1605 51 00

– – oesters

20

—

1605 52 00

– – jakobsschelpen, wijde mantel daaronder begrepen

20

—

1605 53

– – mosselen:

1605 53 10

– – – in luchtdichte verpakkingen

20

—

1605 53 90

– – – andere

20

—

1605 54 00

– – inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola

20

—

spp.) en pijlinktvissen (Ommastrephes spp., Loligo spp., No
totodarus spp., Sepioteuthis spp.)
1605 55 00

– – octopussen

20

—

1605 56 00

– – tweekleppigen, kokkels en arkschelpen

20

—

1605 57 00

– – zeeoren

20

—

1605 58 00

– – slakken, andere dan zeeslakken

20

—

1605 59 00

– – andere

20

—

– andere ongewervelde waterdieren:

1605 61 00

– – zeekomkommers

26

—

1605 62 00

– – zee-egels

26

—

1605 63 00

– – kwallen

26

—

1605 69 00

– – andere

26

—

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
(2) WTO-tariefcontingenten.
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HOOFDSTUK 17
SUIKER EN SUIKERWERK
Aantekening
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) suikerwerk dat cacao bevat (post 1806);
b) chemisch zuivere suikers (andere dan sacharose, lactose, maltose, glucose
en fructose (levulose)) en andere producten, bedoeld bij post 2940;
c) geneesmiddelen en andere producten, bedoeld bij hoofdstuk 30.
Aanvullende aantekeningen
1. Voor de toepassing van de onderverdelingen 1701 12, 1701 13 en 1701 14
wordt als „ruwe suiker” aangemerkt, suiker waarvan het aantal gewichtsper
centen sacharose, in droge toestand, overeenkomt met een polarisatiegraad van
minder dan 99,5.
2. Onderverdeling 1701 13 omvat alleen rietsuiker verkregen zonder centrifuge
ren, waarvan het aantal gewichtspercenten sacharose, in droge toestand, over
eenkomt met een polarisatiegraad van 69 of meer doch minder dan 93. Het
product bevat alleen natuurlijke xenomorfe microkristallen, van onregelmatige
vorm, niet zichtbaar met het blote oog, omgeven door melasseresiduen en
andere bestanddelen van suikerriet.
Aanvullende aantekeningen (GN)
1. Voor de toepassing van de onderverdelingen 1701 12 10, 1701 12 90,
1701 13 10, 1701 13 90, 1701 14 10 en 1701 14 90 wordt aangemerkt als
„ruwe suiker” suiker die niet is gearomatiseerd en waaraan geen kleurstoffen
noch andere stoffen zijn toegevoegd en die in droge toestand minder dan
99,5 gewichtspercenten sacharose bevat, bepaald met behulp van de polari
meter.
2. Het recht dat van toepassing is op ruwe suiker die onder de onderverdelingen
1701 12 10, 1701 13 10 en 1701 14 10 valt en waarvoor het rendement dat is
vastgesteld overeenkomstig bijlage III, deel (B), punt (III), van Verordening
(EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 347 van
20.12.2013, blz. 671), afwijkt van 92 %, wordt als volgt berekend:
het aangegeven recht wordt vermenigvuldigd met een aanpassingscoëfficiënt
die verkregen wordt door het percentage van het rendement dat is vastgesteld
volgens de hiervoor genoemde maatregel, door 92 te delen.
3. Voor de toepassing van onderverdeling 1701 99 10 wordt aangemerkt als
„witte suiker” suiker die niet is gearomatiseerd en waaraan geen kleurstoffen
noch andere stoffen zijn toegevoegd en die in droge toestand 99,5 of meer
gewichtspercenten sacharose bevat, bepaald met behulp van de polarimeter.
4. Voor de toepassing van de onderverdelingen 1702 20 10, 1702 60 95 en
1702 90 71 wordt het suikergehalte (sacharose, fructose, glucose en maltose,
waarbij de fructose en glucose worden berekend in sacharose-equivalent)
bepaald met behulp van de HPLC-methode (hogedrukvloeistofchromatogra
fie), volgens onderstaande formule:
S + 0,95 x (F + G) + M
waarbij:
„S” het met behulp van de HPLC-methode bepaalde sacharosegehalte is,
„F” het met behulp van de HPLC-methode bepaalde fructosegehalte is,
„G” het met behulp van de HPLC-methode bepaalde glucosegehalte is,
„M” het met behulp van de HPLC-methode bepaalde maltosegehalte is.
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Voor producten van de onderverdelingen 1702 60 80, 1702 90 80 en
1702 90 95 moet het sacharosegehalte, inclusief andere suikers berekend als
sacharose, met behulp van de refractometermethode worden bepaald (uit
gedrukt in graden Brix overeenkomstig de bijlage bij Uitvoeringsverordening
(EU) nr. 974/2014 van de Commissie (1)). Voor producten van de onderver
delingen 1702 60 80 en 1702 90 80 moet de omzetting van de resultaten wor
den verkregen door de graden Brix met de coëfficiënt 0,95 te vermenigvuldi
gen.
5. Voor de toepassing van de onderverdelingen 1702 30 10, 1702 40 10,
1702 60 10 en 1702 90 30 wordt met de term „isoglucose” het uit glucose
of glucosepolymeren verkregen product bedoeld, dat ten minste 10 gewichts
percenten fructose bevat, berekend op de droge stof.
Voor producten van deze onderverdelingen moet het sacharosegehalte, inclu
sief andere suikers berekend als sacharose, met behulp van de refractometer
methode worden bepaald (uitgedrukt in graden Brix overeenkomstig de bij
lage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 974/2014).
6. Als „inulinestroop” wordt aangemerkt:
a) voor de toepassing van onderverdeling 1702 60 80 het onmiddellijk na
hydrolyse van inuline of oligofructose verkregen product, dat in droge
toestand meer dan 50 % vrije fructose of fructose in de vorm van sacha
rose bevat;
b) voor de toepassing van onderverdeling 1702 90 80 het onmiddellijk na
hydrolyse van inuline of oligofructose verkregen product, dat in droge
toestand ten minste 10 doch niet meer dan 50 % vrije fructose of fructose
in de vorm van sacharose bevat.
De hoeveelheid „vrije fructose of fructose in de vorm van sacharose” wordt
bepaald door middel van de formule F + 0,5 S/0,95 berekend op de droge
stof, waarbij „F” het fructosegehalte is en „S” het sacharosegehalte, als
bepaald door middel van de hogedrukvloeistofchromatografie-methode.
7. De onder onderverdeling 1704 90 in te delen goederen die als assortiment
worden aangeboden, worden onderworpen aan een agrarisch element (EA)
vastgesteld naar het gemiddelde gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen,
melkproteïnen, sacharose, isoglucose, glucose en zetmeel, berekend over het
gehele assortiment.
8. In de nomenclatuur worden mengsels van suiker met kleine hoeveelheden
andere stoffen ingedeeld onder hoofdstuk 17, tenzij zij het karakter hebben
van een elders ingedeeld preparaat.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

33,9 €/100 kg/
net (3) (4)

—

41,9 €/100 kg/
net (4)

—

1701

Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sa
charose, in vaste vorm:
– ruwe suiker, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde

kleurstoffen:
1701 12

– – beetwortelsuiker:

1701 12 10

– – – bestemd om te worden geraffineerd (2)

1701 12 90

– – – andere

(1) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 974/2014 van de Commissie van 11 september 2014 tot vaststelling van de refractometermethode
voor de bepaling van het gehalte aan oplosbaar droog residu in op basis van groenten en fruit verwerkte producten met het oog op de
indeling ervan in de gecombineerde nomenclatuur (PB L 274 van 16.9.2014, blz. 6).
(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
(3) Dit recht is van toepassing op ruwe suiker met een opbrengstpercentage van 92 %.
(4) WTO-tariefcontingenten.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

33,9 €/100 kg/
net (2) (3)

—

41,9 €/100 kg/
net (3)

—

33,9 €/100 kg/
net (2) (3)

—

41,9 €/100 kg/
net (3)

—

41,9 €/100 kg/
net (3)

—

41,9 €/100 kg/
net (3)

—

41,9 €/100 kg/
net (3)

—

14 €/100 kg/net

—

14 €/100 kg/net

—

0,4 €/100 kg/
net (4)

—

8

—

50,7 €/100 kg/net
mas

—

26,8 €/100 kg/net

—

20 €/100 kg/net

—

1701 13

– – rietsuiker bedoeld bij aanvullende aantekening 2 op dit

hoofdstuk:
1701 13 10
1701 13 90

– – – bestemd om te worden geraffineerd (1)

– – – andere

1701 14

– – andere rietsuiker:

1701 14 10

– – – bestemd om te worden geraffineerd (1)

1701 14 90

– – – andere

– andere:

1701 91 00

– – gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

1701 99

– – andere:

1701 99 10

– – – witte suiker

1701 99 90
1702

– – – andere

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en
fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suiker
stroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstof
fen; kunsthoning, ook indien met natuurhoning vermengd;
karamel:
– lactose (melksuiker) en melksuikerstroop:

1702 11 00

– – bevattende 99 of meer gewichtspercenten lactose (melksui

ker), uitgedrukt in kristalwatervrije lactose, berekend op de
droge stof
1702 19 00

– – andere

1702 20

– ahornsuiker en ahornsuikerstroop:

1702 20 10

– – ahornsuiker in vaste vorm, gearomatiseerd of met toegevoegde

kleurstoffen
1702 20 90

– – andere

1702 30

– glucose en glucosestroop, in droge toestand geen of minder

dan 20 gewichtspercenten fructose bevattend:
1702 30 10

– – isoglucose

– – andere:

1702 30 50

– – – in wit kristallijn poeder, ook indien geagglomereerd

1702 30 90

– – – andere

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
(2) Dit recht is van toepassing op ruwe suiker met een opbrengstpercentage van 92 %.
(3) WTO-tariefcontingenten.
(4) Per 1 % gewicht van sacharose, inclusief het gehalte aan andere suikers, omgerekend in sacharose (zie aanvullende aantekening (GN) 4).
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

50,7 €/100 kg/net
mas

—

20 €/100 kg/net

—

16 + 50,7
€/100 kg/net
mas (1)

—

50,7 €/100 kg/net
mas

—

0,4 €/100 kg/
net (82)

—

0,4 €/100 kg/
net (2)

—

12,8

—

50,7 €/100 kg/net
mas

—

20 €/100 kg/net

—

0,4 €/100 kg/
net (2)

—

1702 40

– glucose en glucosestroop, in droge toestand 20 of meer doch

minder dan 50 gewichtspercenten fructose bevattend, met
uitzondering van invertsuiker:
1702 40 10

– – isoglucose

1702 40 90

– – andere

1702 50 00

– chemisch zuivere fructose

1702 60

– andere fructose en fructosestroop, in droge toestand meer

dan 50 gewichtspercenten fructose bevattend, met uitzon
dering van invertsuiker:
1702 60 10

1702 60 80

1702 60 95

1702 90

– – isoglucose

– – inulinestroop

– – andere

– andere, daaronder begrepen invertsuiker en andere suiker en

suikerstropen die in droge toestand 50 gewichtspercenten
fructose bevatten:
1702 90 10

– – chemisch zuivere maltose

1702 90 30

– – isoglucose

1702 90 50

– – maltodextrine en maltodextrinestroop
– – karamel:

1702 90 71

– – – bevattende, in droge toestand, 50 of meer gewichtspercenten

sacharose
– – – andere:

1702 90 75

– – – – in poeder, ook indien geagglomereerd

27,7 €/100 kg/net

—

1702 90 79

– – – – andere

19,2 €/100 kg/net

—

1702 90 80

– – inulinestroop

0,4 €/100 kg/
net (2)

—

0,4 €/100 kg/
net (2)

—

0,35 €/100 kg/net

—

1702 90 95

– – andere

1703

Melasse verkregen bij de extractie of de raffinage van suiker:

1703 10 00

– van rietsuiker

(1) WTO-tariefcontingenten.
(2) Per 1 % gewicht van sacharose, inclusief het gehalte aan andere suikers, omgerekend in sacharose (zie aanvullende aantekening (GN) 4).
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

0,35 €/100 kg/net

—

6,2 + 27,1
€/100 kg/net
MAX 17,9 (1)

—

6,3 + 30,9
€/100 kg/net
MAX 18,2 (1)

—

13,4 (1)

—

9,1 + 45,1
€/100 kg/net
MAX 18,9 + 16,5
€/100 kg/net (1)

—

(9 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(9 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(9 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(9 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(9 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(9 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(9 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(9 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

1703 90 00

– andere

1704

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begre
pen):

1704 10

– kauwgom, ook indien omhuld met een suikerlaag:

1704 10 10

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, bere

kend als sacharose, daaronder begrepen) van minder dan 60 ge
wichtspercenten
1704 10 90

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, bere

kend als sacharose, daaronder begrepen) van 60 of meer ge
wichtspercenten
1704 90

– ander:

1704 90 10

– – zoethoutextract (drop), bevattende meer dan 10 gewichtspercen

ten sacharose, zonder andere toegevoegde stoffen
1704 90 30

– – witte chocolade

– – ander:

1704 90 51

– – – pasta's en spijs, marsepein daaronder begrepen, in onmiddel

lijke verpakking met een netto-inhoud van 1 kg of meer
1704 90 55

1704 90 61

– – – keelpastilles en hoestbonbons

– – – dragees en dergelijke met een suikerlaag omhulde artikelen

– – – ander:

1704 90 65

– – – – gom- en geleiproducten, vruchtenpasta's toebereid als sui

kergoed daaronder begrepen
1704 90 71

– – – – zuurtjes en dergelijk hardgekookt suikerwerk, ook indien

gevuld
1704 90 75

– – – – karamels, toffees en dergelijke

– – – – ander:

1704 90 81

1704 90 99

– – – – – verkregen door samenpersing

– – – – – ander

(1) WTO-tariefcontingenten.
(2) Zie bijlage 1.
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▼B
HOOFDSTUK 18
CACAO EN BEREIDINGEN DAARVAN
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet de bereidingen en producten, bedoeld bij de posten
0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 en 3004.
2. Post 1806 omvat suikerwerk dat cacao bevat en andere bereidingen voor
menselijke consumptie die cacao bevatten, met uitzondering van die bedoeld
bij aantekening 1 hiervoor.
Aanvullende aantekeningen (GN)
1. De onder de onderverdelingen 1806 20, 1806 31, 1806 32 en 1806 90 in te
delen goederen die als assortiment worden aangeboden, worden onderworpen
aan een agrarisch element (EA) vastgesteld naar het gemiddelde gehalte aan
van melk afkomstige vetstoffen, melkproteïnen, sacharose, isoglucose, glucose
en zetmeel, berekend over het gehele assortiment.
2. De onderverdelingen 1806 90 11 en 1806 90 19 omvatten niet producten die
geheel zijn samengesteld uit één enkele soort chocolade.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

1801 00 00

Cacaobonen, ook indien gebroken, al dan niet gebrand

vrij

—

1802 00 00

Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen en andere afvallen
van cacao

vrij

—

1803

Cacaopasta, ook indien ontvet:

1803 10 00

– niet ontvet

9,6

—

1803 20 00

– geheel of gedeeltelijk ontvet

9,6

—

1804 00 00

Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie

7,7

—

1805 00 00

Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

8

—

1806

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie
die cacao bevatten:

1806 10

– cacaopoeder, waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn toe

8 (1)

—

8 + 25,2
€/100 kg/net (1)

—

8 + 31,4
€/100 kg/net (1)

—

8 + 41,9
€/100 kg/net (1)

—

gevoegd:
1806 10 15

– – geen sacharose bevattend of met een sacharosegehalte (het ge

halte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder be
grepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose,
van minder dan 5 gewichtspercenten
1806 10 20

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, bere

kend als sacharose, daaronder begrepen) of met een isogluco
segehalte, berekend als sacharose, van 5 of meer doch minder
dan 65 gewichtspercenten
1806 10 30

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, bere

kend als sacharose, daaronder begrepen) of met een isogluco
segehalte, berekend als sacharose, van 65 of meer doch minder
dan 80 gewichtspercenten
1806 10 90

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, bere

kend als sacharose, daaronder begrepen) of met een isogluco
segehalte, berekend als sacharose, van 80 of meer gewichts
percenten

(1) WTO-tariefcontingenten.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

1806 20

– andere bereidingen, hetzij in blokken of in staven, met een

gewicht van meer dan 2 kg, hetzij in vloeibare toestand of in
de vorm van pasta, poeder, korrels of dergelijke, in recipiën
ten of in andere verpakkingen, met een inhoud per onmid
dellijke verpakking van meer dan 2 kg:
1806 20 10

– – met een gehalte aan cacaoboter van 31 of meer gewichtsper (8,3 + EA) MAX

centen of met een totaalgehalte aan cacaoboter en van melk
afkomstige vetstoffen van 31 of meer gewichtspercenten
1806 20 30

(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

– – met een totaalgehalte aan cacaoboter en van melk afkomstige (8,3 + EA) MAX

vetstoffen van 25 of meer doch minder dan 31 gewichtspercen
ten

(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

– – andere:

1806 20 50

– – – met een gehalte aan cacaoboter van 18 of meer gewichts (8,3 + EA) MAX

percenten

(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

1806 20 70

– – – zogenaamde „chocolate milk crumb”

15,4 + EA (1) (2)

—

1806 20 80

– – – cacaofantasie

(8,3 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(8,3 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(8,3 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(8,3 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z (2) (1)

—

(8,3 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (2) (1)

—

(8,3 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (2) (1)

—

(8,3 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (2) (1)

—

(8,3 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (2) (1)

—

1806 20 95

– – – andere

– andere, in de vorm van tabletten, staven of repen:

1806 31 00

– – gevuld

1806 32

– – niet gevuld:

1806 32 10

– – – met toegevoegde granen, noten of andere vruchten

1806 32 90

1806 90

– – – andere

– andere:
– – chocolade en chocoladewerken:
– – – bonbons of pralines, ook indien gevuld:

1806 90 11

1806 90 19

– – – – alcohol bevattend

– – – – andere

– – – andere:

1806 90 31

– – – – gevuld

(1) Zie bijlage 1.
(2) WTO-tariefcontingenten.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

(8,3 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

1806 90 39

1806 90 50

– – – – niet gevuld

– – suikerwerk en overeenkomstige bereidingen op basis van suiker (8,3 + EA) MAX

vervangende stoffen, die cacao bevatten

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

– – boterhampasta die cacao bevat

– – bereidingen voor dranken, die cacao bevatten

– – andere

(1) WTO-tariefcontingenten.
(2) Zie bijlage 1.

(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(8,3 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(8,3 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(8,3 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—
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HOOFDSTUK 19
BEREIDINGEN VAN GRAAN, VAN MEEL, VAN ZETMEEL OF VAN
MELK; GEBAK
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) bereidingen voor menselijke consumptie bevattende meer dan 20 gewichts
percenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, vis, schaaldieren, weekdieren
of andere ongewervelde waterdieren, afzonderlijk of tezamen genomen
(hoofdstuk 16); de gevulde producten bedoeld bij post 1902 worden even
wel steeds onder die post ingedeeld;
b) meel- en zetmeelpreparaten (katten- en hondenbrood, enz.) die speciaal
bereid zijn voor de voeding van dieren (post 2309);
c) geneesmiddelen en andere producten, bedoeld bij hoofdstuk 30.
2. Voor de toepassing van post 1901 wordt verstaan onder:
a) „gries”, gries van granen bedoeld bij hoofdstuk 11;
b) „meel” en „griesmeel”:
1) meel en griesmeel, van granen, bedoeld bij hoofdstuk 11;
2) meel, griesmeel en poeder, van plantaardige oorsprong, bedoeld bij
ongeacht welk hoofdstuk, ander dan meel, gries, griesmeel en poeder,
van gedroogde groenten (post 0712), van aardappelen (post 1105) of
van gedroogde zaden van peulgroenten (post 1106).
3. Post 1904 omvat niet: bereidingen bevattende meer dan 6 gewichtspercenten
cacao, berekend op een geheel ontvette basis, of volledig bekleed met cho
colade of met andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao be
vatten bedoeld bij post 1806 (post 1806).
4. Voor de toepassing van post 1904 betekent de uitdrukking „op andere wijze
bereid” dat de granen een verdere bereiding of behandeling hebben ondergaan
dan bedoeld bij de posten van of de aantekeningen op de hoofdstukken 10
en 11.
Aanvullende aantekeningen (GN)
1. De onder de onderverdelingen 1905 31, 1905 32, 1905 40 en 1905 90 in te
delen goederen die als assortiment worden aangeboden, worden onderworpen
aan een agrarisch element (EA) vastgesteld naar het gemiddelde gehalte aan
van melk afkomstige vetstoffen, melkproteïnen, sacharose, isoglucose, glucose
en zetmeel, berekend over het gehele assortiment.
2. Als „koekjes en biscuits, gezoet” bedoeld bij onderverdeling 1905 31 worden
slechts aangemerkt koekjes en biscuits, gezoet, met een vochtgehalte van niet
meer dan 12 gewichtspercenten en een vetgehalte van niet meer dan 35 ge
wichtspercenten. (De stoffen gebruikt voor het vullen, voor de tussenlaag of
voor het bedekken van de koekjes of biscuits worden bij het berekenen van de
gehaltes niet in aanmerking genomen.)
3. Onderverdeling 1905 90 20 omvat alleen droge en breekbare producten.
4. Producten voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of
moutextract van post 1901, evenals die van goederen van de posten 0401 tot
en met 0404 die in afgemeten hoeveelheden zijn opgemaakt, zoals capsules,
tabletten, pastilles en pillen en die bestemd zijn om te worden gebruikt als
voedingssupplement, zijn uitgesloten van indeling onder post 1901. Een voe
dingssupplement ontleent zijn wezenlijke karakter niet alleen aan zijn ingre
diënten, maar ook aan zijn specifieke presentatiewijze die tekenend is voor
zijn functie als voedingssupplement, aangezien deze bepalend is voor de
dosering, de wijze waarop het wordt opgenomen en de plaats waar het zijn
werking moet krijgen. Dergelijke producten voor menselijke consumptie moe
ten worden ingedeeld onder post 2106 voor zover zij elders genoemd noch
elders onder begrepen zijn.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

7,6 + EA (1)

—

7,6 + EA (1)

—

5,1 + 18
€/100 kg/net

—

5,1 + 14,7
€/100 kg/net

—

12,8

—

7,6 + EA (2) (1)

—

7,6 + EA (2) (1)

—

7,7 + 24,6
€/100 kg/net (2)

—

7,7 + 24,6
€/100 kg/net (2)

—

7,7 + 21,1
€/100 kg/net (2)

—

1901

Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van
meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder
dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een
geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begre
pen; bereidingen voor menselijke consumptie van producten
bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder
dan 5 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een ge
heel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begre
pen:

1901 10 00

– bereidingen voor de voeding van zuigelingen of van jonge

kinderen, opgemaakt voor de verkoop in het klein
1901 20 00

– mengsels en deeg, voor de bereiding van bakkerswaren be

doeld bij post 1905
1901 90

– andere:
– – moutextract:

1901 90 11

– – – met een gehalte aan droge stof van 90 of meer gewichts

percenten
1901 90 19

– – – ander

– – andere:

1901 90 91

– – – bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose,

isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5
gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan
5 gewichtspercenten sacharose (het gehalte aan invertsuiker
daaronder begrepen) of isoglucose, minder dan 5 gewichts
percenten glucose of zetmeel, met uitzondering van bereidin
gen in poeder voor menselijke consumptie van producten
bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404
1901 90 95

– – – bereidingen in poeder, bestaande uit een mengsel van magere

melk en/of wei en plantaardige vetten/oliën dat niet meer dan
30 gewichtspercenten vetten/oliën bevat
1901 90 99

– – – andere

1902

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere
zelfstandigheden) dan wel op andere wijze bereid, zoals spa
ghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannel
loni; koeskoes, ook indien bereid:
– deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze

bereid:
1902 11 00

– – waarin ei is verwerkt

1902 19

– – andere:

1902 19 10

– – – geen meel, gries of griesmeel van zachte tarwe bevattend

1902 19 90

– – – andere

(1) Zie bijlage 1.
(2) WTO-tariefcontingenten.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8,5

—

1902 20

– gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wijze

bereid):
1902 20 10

– – bevattende meer dan 20 gewichtspercenten vis, schaal- of

weekdieren of andere ongewervelde waterdieren
1902 20 30

– – bevattende meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees of

slachtafvallen van alle soorten, met inbegrip van vet van alle
soorten of oorsprong
54,3 €/100 kg/net

—

– – andere:

1902 20 91
1902 20 99

– – – gekookt of gebakken

– – – andere

1902 30

– andere deegwaren:

1902 30 10

– – gedroogd

1902 30 90

– – andere

1902 40

– koeskoes:

1902 40 10

– – niet bereid

1902 40 90
1903 00 00

– – andere

Tapioca en dergelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm
van vlokken, korrels, parels en dergelijke

1904

Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren
(bijvoorbeeld cornflakes); granen (andere dan mais) in de
vorm van korrels of in de vorm van vlokken of van andere
bewerkte korrels (met uitzondering van meel, gries en gries
meel), voorgekookt of op andere wijze bereid, elders genoemd
noch elders onder begrepen:

1904 10

– graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren:

1904 10 10

– – op basis van mais

1904 10 30
1904 10 90
1904 20

– – op basis van rijst

– – andere

8,3 + 6,1
€/100 kg/net (1)

—

8,3 + 17,1
€/100 kg/net (1)

—

6,4 + 24,6
€/100 kg/net (1)

—

6,4 + 9,7
€/100 kg/net (1)

—

7,7 + 24,6
€/100 kg/net (1)

—

6,4 + 9,7
€/100 kg/net (1)

—

6,4 + 15,1
€/100 kg/net (1)

—

3,8 + 20
€/100 kg/net

—

5,1 + 46
€/100 kg/net

—

5,1 + 33,6
€/100 kg/net

—

9 + EA (2)

—

– bereidingen voor menselijke consumptie verkregen uit onge

roosterde graanvlokken of uit mengsels van ongeroosterde
graanvlokken en geroosterde graanvlokken of gepofte gra
nen:
1904 20 10

– – bereidingen van de soort „Muesli”, op basis van niet geroos

terde graanvlokken

(1) WTO-tariefcontingenten.
(2) Zie bijlage 1.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3,8 + 20
€/100 kg/net

—

5,1 + 46
€/100 kg/net

—

5,1 + 33,6
€/100 kg/net

—

8,3 + 25,7
€/100 kg/net (1)

—

8,3 + 46
€/100 kg/net

—

8,3 + 25,7
€/100 kg/net (1)

—

5,8 + 13
€/100 kg/net

—

9,4 + 18,3
€/100 kg/net

—

9,8 + 24,6
€/100 kg/net

—

10,1 + 31,4
€/100 kg/net

—

(9 + EA) MAX
(24,2 + AD S/
Z) (2)

—

(9 + EA) MAX
(24,2 + AD S/
Z) (2)

—

– – andere:

1904 20 91

1904 20 95

1904 20 99

1904 30 00

– – – op basis van mais

– – – op basis van rijst

– – – andere

– bulgurtarwe

1904 90

– andere:

1904 90 10

– – op basis van rijst

1904 90 80

– – andere

1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien
deze producten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ou
wels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten
van meel of van zetmeel:

1905 10 00

– bros gebakken brood, zogenaamd knäckebröd

1905 20

– ontbijtkoek:

1905 20 10

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, bere

kend als sacharose, daaronder begrepen) van minder dan 30 ge
wichtspercenten
1905 20 30

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, bere

kend als sacharose, daaronder begrepen) van 30 of meer doch
minder dan 50 gewichtspercenten
1905 20 90

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, bere

kend als sacharose, daaronder begrepen) van 50 of meer ge
wichtspercenten
– koekjes en biscuits, gezoet; wafels en wafeltjes:

1905 31

– – koekjes en biscuits, gezoet:
– – – geheel of gedeeltelijk bedekt met chocolade of met andere

bereidingen die cacao bevatten:
1905 31 11

– – – – in een onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van

niet meer dan 85 g

1905 31 19

– – – – andere

– – – andere:

(1) WTO-tariefcontingenten.
(2) Zie bijlage 1.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

– – – – met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 8

(9 + EA) MAX
(24,2 + AD S/
Z) (1)

—

(9 + EA) MAX
(24,2 + AD S/
Z) (1)

—

(9 + EA) MAX
(24,2 + AD S/
Z) (1)

—

(9 + EA) MAX
(20,7 + AD F/
M) (1)

—

(9 + EA) MAX
(24,2 + AD S/
Z) (1)

—

(9 + EA) MAX
(24,2 + AD S/
Z) (1)

—

(9 + EA) MAX
(20,7 + AD F/
M) (1)

—

(9 + EA) MAX
(24,2 + AD S/
Z) (1)

—

1905 31 30

of meer gewichtspercenten
– – – – andere:

1905 31 91

1905 31 99

– – – – – dubbele koekjes of biscuits, met tussenlaag

– – – – – andere

1905 32

– – wafels en wafeltjes:

1905 32 05

– – – met een gehalte aan water van meer dan 10 gewichtspercen

ten
– – – andere:
– – – – geheel of gedeeltelijk bedekt met chocolade of met andere

bereidingen die cacao bevatten:
1905 32 11

– – – – – in een onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van

niet meer dan 85 g
1905 32 19

– – – – – andere

– – – – andere:

1905 32 91

1905 32 99

1905 40

– – – – – gezouten, ook indien gevuld

– – – – – andere

– beschuit, geroosterd brood en dergelijke geroosterde produc

ten:
1905 40 10

– – beschuit

9,7 + EA (1)

—

1905 40 90

– – andere

9,7 + EA (1)

—

1905 90

– andere:

1905 90 10

– – matses

3,8 + 15,9
€/100 kg/net (2)

—

4,5 + 60,5
€/100 kg/net (2)

—

9,7 + EA (1) (2)

—

1905 90 20

– – ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakou

wels en dergelijke producten, van meel of van zetmeel
– – andere:

1905 90 30

– – – brood waaraan geen honing, eieren, kaas of vruchten zijn

toegevoegd, met een gehalte aan suikers en aan vetstoffen
van elk niet meer dan 5 gewichtspercenten, berekend op de
droge stof

(1) Zie bijlage 1.
(2) WTO-tariefcontingenten.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

(9 + EA) MAX
(20,7 + AD F/
M) (1) (2)

—

(9 + EA) MAX
(20,7 + AD F/
M) (1) (2)

—

(9 + EA) MAX
(24,2 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(9 + EA) MAX
(20,7 + AD F/
M) (1) (2)

—

1905 90 45

1905 90 55

– – – koekjes en biscuits

– – – geëxtrudeerde en geëxpandeerde producten, gezouten of ge

aromatiseerd
– – – andere:

1905 90 70

– – – – met een gehalte van 5 of meer gewichtspercenten aan sa

charose, invertsuiker of isoglucose
1905 90 80

– – – – andere

(1) Zie bijlage 1.
(2) WTO-tariefcontingenten.
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HOOFDSTUK 20
BEREIDINGEN VAN GROENTEN, VAN VRUCHTEN EN VAN ANDERE
PLANTENDELEN
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) groenten en vruchten, bereid of verduurzaamd op een wijze genoemd in de
hoofdstukken 7, 8 en 11;
b) bereidingen voor menselijke consumptie bevattende meer dan 20 gewichts
percenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, vis, schaaldieren, weekdieren
of andere ongewervelde waterdieren, afzonderlijk of tezamen genomen
(hoofdstuk 16);
c) bakkerswaren en andere producten bedoeld bij post 1905;
d) samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie,
bedoeld bij post 2104.
2. De posten 2007 en 2008 omvatten niet: vruchtengelei, vruchtenmoes, door
een suikerlaag omgeven amandelen en dergelijke producten, in de vorm van
suikergoed (post 1704) of van chocoladewerk (post 1806).
3. Onder de posten 2001, 2004 en 2005 vallen, naargelang van het geval, uit
sluitend producten bedoeld bij hoofdstuk 7 of bij de posten 1105 en 1106
(andere dan meel, gries en poeder van de producten van hoofdstuk 8) die
bereid of verduurzaamd zijn op een andere wijze dan bedoeld bij aantekening
1, onder a).
4. Tomatensap dat 7 of meer gewichtspercenten droge stof bevat, wordt in
gedeeld onder post 2002.
5. Voor de toepassing van post 2007 wordt onder „door koken of stoven ver
kregen” verstaan, verkregen door een warmtebehandeling bij atmosferische
druk of bij verminderde druk met het oog op de verhoging van de viscositeit
van het product door vermindering van het watergehalte of door andere mid
delen.
6. Voor de toepassing van post 2009 wordt onder „ongegiste sappen, zonder
toegevoegde alcohol” verstaan, sappen met een alcoholvolumegehalte (zie
aantekening 2 op hoofdstuk 22) van niet meer dan 0,5 % vol.
Aanvullende aantekeningen
1. Voor de toepassing van onderverdeling 2005 10 worden als „gehomogeni
seerde groenten” aangemerkt, bereidingen van fijn gehomogeniseerde groen
ten, opgemaakt voor de verkoop in het klein als voeding voor zuigelingen of
voor jonge kinderen of als dieetvoeding, in verpakkingen met een nettoge
wicht van niet meer dan 250 g. Voor de toepassing van deze bepaling wordt
geen rekening gehouden met kleine hoeveelheden ingrediënten, die aan de
bereidingen zijn toegevoegd als smaakgevend middel, als conserveringsmiddel
of voor een ander doel. Die bereidingen mogen kleine hoeveelheden zichtbare
deeltjes groenten bevatten. Deze onderverdeling heeft voorrang op alle andere
onderverdelingen van post 2005.
2. Voor de toepassing van onderverdeling 2007 10 worden als „gehomogeni
seerde bereidingen” aangemerkt, bereidingen van fijn gehomogeniseerde
vruchten, opgemaakt voor de verkoop in het klein als voeding voor zuigelin
gen of voor jonge kinderen of als dieetvoeding, in verpakkingen met een
nettogewicht van niet meer dan 250 g. Voor de toepassing van deze bepaling
wordt geen rekening gehouden met kleine hoeveelheden ingrediënten, die aan
de bereidingen zijn toegevoegd als smaakgevend middel, als conserverings
middel of voor een ander doel. Die bereidingen mogen kleine hoeveelheden
zichtbare deeltjes vruchten bevatten. Deze onderverdeling heeft voorrang op
alle andere onderverdelingen van post 2007.
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3. Voor de toepassing van de onderverdelingen 2009 12, 2009 21, 2009 31,
2009 41, 2009 61 en 2009 71 wordt onder „brixwaarde” verstaan, de graden
Brix die rechtstreeks worden afgelezen van een brixhydrometer of de refractieindex uitgedrukt als percentage van het sacharosegehalte gemeten met een
refractometer, bij een temperatuur van 20 °C of na correctie voor 20 °C indien
de meting wordt verricht bij een andere temperatuur.

Aanvullende aantekeningen (GN)
1. Voor de toepassing van post 2001 dienen groenten, vruchten en andere eet
bare plantendelen, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur, een gehalte
te hebben aan vrij, vluchtig zuur van 0,5 gewichtspercent of meer, berekend
als azijnzuur. Bovendien mag het zoutgehalte van paddenstoelen van onder
verdeling 2001 90 50 niet meer bedragen dan 2,5 gewichtspercenten.
2. a) Het gehalte aan diverse suikers, berekend als sacharose („suikergehalte”),
van de producten bedoeld bij dit hoofdstuk, is gelijk aan het getal dat een
refractometer (gebruikt volgens de methode die is vastgesteld in de bijlage
bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 974/2014 (1)) bij een temperatuur van
20 °C aanwijst, vermenigvuldigd met:
— 0,93 voor de producten bedoeld bij de onderverdelingen 2008 20 tot en
met 2008 80, 2008 93, 2008 97 en 2008 99,
— 0,95 voor de producten bedoeld bij de andere posten.
Het gehalte aan diverse suikers, berekend als sacharose („suikergehalte”),
van de volgende bij dit hoofdstuk bedoelde producten:
— producten vervaardigd op basis van zeewier en andere algen, bereid of
verduurzaamd door bewerkingen die niet in hoofdstuk 12 zijn beschre
ven,
— producten vervaardigd op basis van maniokwortel, arrowroot (pijlwor
tel), salepwortel, aardperen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke
wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel of aan inuline
van post 0714,
— producten vervaardigd op basis van wijnstokbladeren,
is evenwel gelijk aan het getal dat resulteert uit een berekening uitgevoerd
op basis van metingen die zijn verkregen met behulp van de HPLC-me
thode (hogedrukvloeistofchromatografie), volgens onderstaande formule:
S + (G + F) × 0,95
waarbij
„S” het met behulp van de HPLC-methode bepaalde sacharosegehalte is,
„F” het met behulp van de HPLC-methode bepaalde fructosegehalte is,
„G” het met behulp van de HPLC-methode bepaalde glucosegehalte is.
b) De „brixwaarde” zoals vermeld in de onderverdelingen van post 2009, is
gelijk aan het getal dat een refractometer (gebruikt volgens de methode die
is vastgesteld in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 974/2014
van de Commissie (1)) bij een temperatuur van 20 °C aanwijst.
(1) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 974/2014 van de Commissie van 11 september 2014 tot
vaststelling van de refractometermethode voor de bepaling van het gehalte aan oplosbaar
droog residu in op basis van groenten en fruit verwerkte producten met het oog op de
indeling ervan in de gecombineerde nomenclatuur (PB L 274 van 16.9.2014, blz. 6).
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3. De producten bedoeld bij de onderverdelingen 2008 20 tot en met 2008 80,
2008 93, 2008 97 en 2008 99 worden geacht toegevoegde suiker te bevatten,
indien hun suikergehalte meer bedraagt dan de hierna vermelde gewichts
percentages, naargelang van de soort van de vruchten of andere eetbare
plantendelen:
— ananas, druiven: 13 %,
— andere vruchten, gemengde vruchten daaronder begrepen of andere eet
bare plantendelen: 9 %.
4. Voor de toepassing van de onderverdelingen 2008 30 11 tot
2008 30 39, 2008 40 11 tot en met 2008 40 39, 2008 50 11 tot
2008 50 59, 2008 60 11 tot en met 2008 60 39, 2008 70 11 tot
2008 70 59, 2008 80 11 tot en met 2008 80 39, 2008 93 11 tot
2008 93 29, 2008 97 12 tot en met 2008 97 38 en 2008 99 11 tot
2008 99 40 wordt verstaan onder:

en
en
en
en
en

met
met
met
met
met

— „effectief alcohol-massagehalte”: het aantal kilogrammen zuivere alcohol
aanwezig in 100 kg van het product;
— „% mas”: het symbool voor het alcohol-massagehalte.
5. Het volgende is van toepassing op de producten zoals aangeboden:
a) het gehalte aan toegevoegde suiker van de producten bedoeld bij post
2009 is gelijk aan hun suikergehalte verminderd met het hierna vermelde
getal, naargelang van de soort van het sap:
— sap van citroenen of van tomaten: 3;
— druivensap: 15;
— sap van andere vruchten of van groenten, mengsels daaronder begre
pen: 13;
b) vruchtensappen met toegevoegde suiker, met een brixwaarde van niet meer
dan 67, die minder dan 50 gewichtspercenten vruchtensap bevatten, ver
liezen hun oorspronkelijke karakter van vruchtensappen als bedoeld bij
post 2009.
Punt b) is niet van toepassing op geconcentreerde natuurlijke vruchtensappen.
Geconcentreerde natuurlijke vruchtensappen zijn daarom niet uitgesloten van
post 2009.
6. Voor de toepassing van de onderverdelingen 2009 69 51 en 2009 69 71 wordt
als „geconcentreerd druivensap (druivenmost daaronder begrepen)” aange
merkt druivensap (druivenmost daaronder begrepen) waarvoor het getal dat
een refractometer (gebruikt volgens de methode die is vastgesteld in de bij
lage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 974/2014 van de Commissie (1)) bij
een temperatuur van 20 °C aanwijst, niet lager is dan 50,9 %.
7. Voor de toepassing van de onderverdelingen 2001 90 92, 2006 00 35,
2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 97 03, 2008 97 05, 2008 97 12,
2008 97 16, 2008 97 32, 2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 72, 2008 97 76,
2008 97 92, 2008 97 94, 2008 97 97, 2008 99 24, 2008 99 31, 2008 99 36,
2008 99 38, 2008 99 48, 2008 99 63, 2009 89 34, 2009 89 36, 2009 89 73,
2009 89 85, 2009 89 88, 2009 89 97, 2009 90 92, 2009 90 95 en 2009 90 97
worden als „tropische vruchten” aangemerkt: guaves, manga's, manggistans,
papaja's, tamarindevruchten, cashewappelen, lychees, nangka's („jackfruit”),
sapodilla's, passievruchten, carambola's en pitahaya's.
8. Voor de toepassing van de onderverdelingen 2001 90 92, 2006 00 35,
2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 12, 2008 19 92, 2008 97 03, 2008 97 05,
2008 97 12, 2008 97 16, 2008 97 32, 2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 72,
2008 97 76, 2008 97 92, 2008 97 94 en 2008 97 97 worden als „tropische
noten” aangemerkt: kokosnoten, cashewnoten, paranoten, arecanoten (of be
telnoten), colanoten en macadamianoten.
(1) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 974/2014 van de Commissie van 11 september 2014 tot
vaststelling van de refractometermethode voor de bepaling van het gehalte aan oplosbaar
droog residu in op basis van groenten en fruit verwerkte producten met het oog op de
indeling ervan in de gecombineerde nomenclatuur (PB L 274 van 16.9.2014, blz. 6).

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 172
▼B
9. Zeewier en andere algen, bereid of verduurzaamd door bewerkingen die niet
in hoofdstuk 12 zijn beschreven, zoals koken, roosteren, kruiden of het toe
voegen van suiker, vallen onder hoofdstuk 20 als bereidingen van andere
delen van planten. Zeewier en andere algen, vers, gekoeld, bevroren of ge
droogd, ook indien in poedervorm, moeten onder post 1212 worden in
gedeeld.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

17,6

kg/net eda

vrij

—

5

—

5,1 + 9,4
€/100 kg/net (1)

—

8,3 + 3,8
€/100 kg/net (1)

—

2001

Groenten, vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of
verduurzaamd in azijn of azijnzuur:

2001 10 00

– komkommers en augurken

2001 90

– andere:

2001 90 10

– – mangochutney

2001 90 20

– – scherpsmakende vruchten van het geslacht Capsicum

2001 90 30

– – suikermais (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eet

bare plantendelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer ge
wichtspercenten
2001 90 50

– – paddenstoelen

16

—

2001 90 65

– – olijven

16

—

2001 90 70

– – niet-scherpsmakende pepers

16

—

2001 90 92

– – tropische vruchten en tropische noten; palmharten

10

—

2001 90 97

– – andere

16

—

2002

Tomaten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in
azijn of azijnzuur:

2002 10

– tomaten, geheel of in stukken:

2002 10 10

– – gepelde

14,4

—

2002 10 90

– – andere

14,4

—

2002 90

– andere:

14,4

—

14,4

—

14,4

—

14,4

—

– – met een gehalte aan droge stof van minder dan 12 gewichts

percenten:
2002 90 11

– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van meer dan 1 kg
2002 90 19

– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van niet meer dan 1 kg
– – met een gehalte aan droge stof van 12 of meer doch niet meer

dan 30 gewichtspercenten:
2002 90 31

– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van meer dan 1 kg
2002 90 39

– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van niet meer dan 1 kg

(1) Het specifieke bedrag wordt, bij wijze van autonome maatregel, geheven over het netto uitlekgewicht.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

14,4

—

14,4

—

18,4 + 191
€/100 kg/net
eda (1)

kg/net eda

18,4 + 222
€/100 kg/net
eda (1)

kg/net eda

– – met een gehalte aan droge stof van meer dan 30 gewichtsper

centen:
2002 90 91

– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van meer dan 1 kg
2002 90 99

– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van niet meer dan 1 kg
2003

Paddenstoelen en truffels, op andere wijze bereid of verduur
zaamd dan in azijn of azijnzuur:

2003 10

– paddenstoelen van het geslacht Agaricus:

2003 10 20

– – voorlopig verduurzaamd, volledig gekookt

2003 10 30

– – andere

2003 90

– andere:

2003 90 10

– – truffels

14,4

—

2003 90 90

– – andere

18,4

—

2004

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan
in azijn of azijnzuur, bevroren, andere dan de producten be
doeld bij post 2006:

2004 10

– aardappelen:

2004 10 10

– – enkel gekookt of gebakken

14,4

—

7,6 + EA (2)

—

17,6

—

5,1 + 9,4
€/100 kg/net (3)

—

16

—

19,2

—

– – andere:

2004 10 91

– – – in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken

2004 10 99

– – – andere

2004 90

– andere groenten en mengsels van groenten:

2004 90 10

– – suikermais (Zea mays var. saccharata)

2004 90 30

– – zuurkool, kappers en olijven

2004 90 50

– – erwten (Pisum sativum) en bonen in de dop (Phaseolus spp.)
– – andere, mengsels daaronder begrepen:

2004 90 91

– – – uien, enkel gekookt of gebakken

14,4

—

2004 90 98

– – – andere

17,6

—

2005

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan
in azijn of azijnzuur, niet bevroren, andere dan de producten
bedoeld bij post 2006:

2005 10 00

– gehomogeniseerde groenten

17,6

—

2005 20

– aardappelen:

(1) WTO-tariefcontingenten.
(2) Zie bijlage 1.
(3) Het specifieke bedrag wordt, bij wijze van autonome maatregel, geheven over het netto uitlekgewicht.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8,8 + EA (1)

—

14,1

—

2005 20 10

– – in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken
– – andere:

2005 20 20

– – – in schijfjes, gebakken, ook indien gezouten of gearomati

seerd, luchtdicht verpakt, geschikt voor onmiddellijk verbruik
2005 20 80

– – – andere

14,1

—

2005 40 00

– erwten (Pisum sativum)

19,2

—

– bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– – gedopt

17,6

—

2005 59 00

– – andere

19,2

—

2005 60 00

– asperges

17,6

—

2005 70 00

– olijven

12,8

kg/net eda

2005 80 00

– suikermais (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4
€/100 kg/net (2)

—

17,6

—

– andere groenten en mengsels van groenten:

2005 91 00

– – bamboescheuten

2005 99

– – andere:

2005 99 10

– – – scherpsmakende vruchten van het geslacht Capsicum

6,4

—

2005 99 20

– – – kappers

16

—

2005 99 30

– – – artisjokken

17,6

—

2005 99 50

– – – mengsels van groenten

17,6

—

2005 99 60

– – – zuurkool

16

—

2005 99 80

– – – andere

17,6

—

2006 00

Groenten, vruchten, vruchtenschillen en andere plantendelen,
gekonfijt met suiker (uitgedropen, geglaceerd of uitgekristalli
seerd):

2006 00 10

– gember

vrij

—

20 + 23,9
€/100 kg/net

—

12,5 + 15
€/100 kg/net

—

20 + 23,9
€/100 kg/net

—

12,5

—

– andere:
– – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten:

2006 00 31
2006 00 35
2006 00 38

– – – kersen

– – – tropische vruchten en tropische noten

– – – andere

– – andere:

2006 00 91

– – – tropische vruchten en tropische noten

(1) Zie bijlage 1.
(2) Het specifieke bedrag wordt, bij wijze van autonome maatregel, geheven over het netto uitlekgewicht.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

20

—

24 + 4,2
€/100 kg/net

—

2006 00 99

– – – andere

2007

Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpas
ta, door koken of stoven verkregen, met of zonder toegevoegde
suiker of andere zoetstoffen:

2007 10

– gehomogeniseerde bereidingen:

2007 10 10

– – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten

– – andere:

2007 10 91

– – – van tropische vruchten

15

—

2007 10 99

– – – andere

24

—

20 + 23 €/100 kg/
net

—

20 + 4,2
€/100 kg/net

—

21,6

—

22,4

—

24 + 19,7
€/100 kg/net

—

24 + 23 €/100 kg/
net

—

24 + 23 €/100 kg/
net

—

24 + 23 €/100 kg/
net

—

24 + 23 €/100 kg/
net

—

24 + 4,2
€/100 kg/net

—

– andere:

2007 91

– – citrusvruchten:

2007 91 10

– – – met een suikergehalte van meer dan 30 gewichtspercenten

2007 91 30

– – – met een suikergehalte van meer dan 13 doch niet meer dan

30 gewichtspercenten
2007 91 90

– – – andere

2007 99

– – andere:
– – – met een suikergehalte van meer dan 30 gewichtspercenten:

2007 99 10

– – – – pruimenmoes en pruimenpasta, in verpakkingen met een

netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan
100 kg en bestemd voor industriële verwerking (1)
2007 99 20

– – – – kastanjepasta („crème de marrons”)

– – – – andere:

2007 99 31
2007 99 33
2007 99 35
2007 99 39
2007 99 50

– – – – – van kersen

– – – – – van aardbeien

– – – – – van frambozen

– – – – – andere

– – – met een suikergehalte van meer dan 13 doch niet meer dan

30 gewichtspercenten
– – – andere:

2007 99 93

– – – – van tropische vruchten en tropische noten

15

—

2007 99 97

– – – – andere

24

—

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

12,8

—

11,2

—

12

—

12,8

—

7

—

9

—

11,2

—

8

—

10,2

—

12

—

12,8

—

25,6 + 2,5
€/100 kg/net (1)

—

25,6 (1)

—

2008

Vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wijze
bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker,
andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders on
der begrepen:
– noten, grondnoten en andere zaden, ook indien onderling

vermengd:
2008 11

– – grondnoten:

2008 11 10

– – – pindakaas
– – – andere, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddel

lijke verpakking van:
2008 11 91

– – – – meer dan 1 kg
– – – – niet meer dan 1 kg:

2008 11 96

– – – – – gebrand

2008 11 98

– – – – – andere

2008 19

– – andere, mengsels daaronder begrepen:
– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van meer dan 1 kg:
2008 19 12

– – – – tropische noten; mengsels met een gehalte aan tropische

noten van 50 gewichtspercenten of meer
– – – – andere:

2008 19 13

– – – – – amandelen en pimpernoten (pistaches), gebrand

2008 19 19

– – – – – andere
– – – andere, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddel

lijke verpakking van niet meer dan 1 kg:
2008 19 92

– – – – tropische noten; mengsels met een gehalte aan tropische

noten van 50 gewichtspercenten of meer
– – – – andere:
– – – – – gebrande noten:

2008 19 93

– – – – – – amandelen en pimpernoten (pistaches)

2008 19 95

– – – – – – andere

2008 19 99

– – – – – andere

2008 20

– ananas:
– – met toegevoegde alcohol:
– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van meer dan 1 kg:
2008 20 11
2008 20 19

– – – – met een suikergehalte van meer dan 17 gewichtspercenten

– – – – andere

(1) WTO-tariefcontingenten.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

25,6 + 2,5
€/100 kg/net (1)

—

25,6 (1)

—

– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van niet meer dan 1 kg:
2008 20 31
2008 20 39

– – – – met een suikergehalte van meer dan 19 gewichtspercenten

– – – – andere
– – zonder toegevoegde alcohol:
– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-in

houd per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg:
2008 20 51

– – – – met een suikergehalte van meer dan 17 gewichtspercenten

19,2

—

2008 20 59

– – – – andere

17,6

—

20,8 (1)

—

– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-in

houd per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg:
2008 20 71

– – – – met een suikergehalte van meer dan 19 gewichtspercenten

2008 20 79

– – – – andere

19,2

—

2008 20 90

– – – zonder toegevoegde suiker

18,4

—

2008 30

– citrusvruchten:

25,6 (1)

—

25,6 + 4,2
€/100 kg/net (1)

—

24 (1)

—

25,6 (1)

—

15,2

—

18,4

—

17,6

—

15,2

—

– – met toegevoegde alcohol:
– – – met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten:

2008 30 11

– – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan

11,85 % mas
2008 30 19

– – – – andere

– – – andere:

2008 30 31

– – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan

11,85 % mas
2008 30 39

– – – – andere
– – zonder toegevoegde alcohol:
– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-in

houd per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg:
2008 30 51

– – – – partjes van pompelmoezen, van grapefruits en van pomelo's

2008 30 55

– – – – mandarijnen, tangerines en satsuma's daaronder begrepen;

clementines, wilkings en andere dergelijke kruisingen van
citrusvruchten
2008 30 59

– – – – andere
– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-in

houd per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg:
2008 30 71

– – – – partjes van pompelmoezen, van grapefruits en van pomelo's

(1) WTO-tariefcontingenten.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

17,6

—

20,8 (1)

—

18,4

—

25,6 (1)

—

25,6 + 4,2
€/100 kg/net (1)

—

24 (1)

—

25,6 (1)

—

25,6 + 4,2
€/100 kg/net (1)

—

25,6 (1)

—

17,6

—

16

—

2008 30 75

– – – – mandarijnen, tangerines en satsuma's daaronder begrepen;

clementines, wilkings en andere dergelijke kruisingen van
citrusvruchten
2008 30 79

– – – – andere

2008 30 90

– – – zonder toegevoegde suiker

2008 40

– peren:
– – met toegevoegde alcohol:
– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van meer dan 1 kg:
– – – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten:

2008 40 11

– – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan

11,85 % mas
2008 40 19

– – – – – andere

– – – – andere:

2008 40 21

– – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan

11,85 % mas
2008 40 29

– – – – – andere
– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van niet meer dan 1 kg:
2008 40 31
2008 40 39

– – – – met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten

– – – – andere
– – zonder toegevoegde alcohol:
– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-in

houd per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg:
2008 40 51

– – – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten

2008 40 59

– – – – andere
– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-in

houd per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg:
2008 40 71

– – – – met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten

19,2

—

2008 40 79

– – – – andere

17,6

—

2008 40 90

– – – zonder toegevoegde suiker

16,8

—

2008 50

– abrikozen:
– – met toegevoegde alcohol:
– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van meer dan 1 kg:

(1) WTO-tariefcontingenten.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

25,6 (1)

—

25,6 + 4,2
€/100 kg/net (1)

—

24 (1)

—

25,6 (1)

—

25,6 + 4,2
€/100 kg/net (1)

—

25,6 (1)

—

– – – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten:

2008 50 11

– – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan

11,85 % mas
2008 50 19

– – – – – andere

– – – – andere:

2008 50 31

– – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan

11,85 % mas
2008 50 39

– – – – – andere
– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van niet meer dan 1 kg:
2008 50 51

2008 50 59

– – – – met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten

– – – – andere
– – zonder toegevoegde alcohol:
– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-in

houd per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg:
2008 50 61

– – – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten

19,2

—

2008 50 69

– – – – andere

17,6

—

20,8 (1)

—

19,2

—

13,6

—

18,4 (2)

—

25,6 (1)

—

25,6 + 4,2
€/100 kg/net (1)

—

– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-in

houd per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg:
2008 50 71

– – – – met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten

2008 50 79

– – – – andere
– – – zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-

inhoud per onmiddellijke verpakking van:
2008 50 92

– – – – 5 kg of meer

2008 50 98

– – – – minder dan 5 kg

2008 60

– kersen:
– – met toegevoegde alcohol:
– – – met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten:

2008 60 11

– – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan

11,85 % mas
2008 60 19

– – – – andere

– – – andere:

(1) WTO-tariefcontingenten.
(2) 4,5 kg of meer doch minder dan 5 kg: Autonoom douanerecht: 17.
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1

2

3

4

24 (1)

—

25,6 (1)

—

17,6

—

20,8 (1)

—

2008 60 31

– – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan

11,85 % mas
2008 60 39

– – – – andere
– – zonder toegevoegde alcohol:
– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-in

houd per onmiddellijke verpakking van:
2008 60 50

– – – – meer dan 1 kg

2008 60 60

– – – – niet meer dan 1 kg
– – – zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-

inhoud per onmiddellijke verpakking van:
2008 60 70

– – – – 4,5 kg of meer

18,4

—

2008 60 90

– – – – minder dan 4,5 kg

18,4

—

2008 70

– perziken, nectarines daaronder begrepen:

25,6 (1)

—

25,6 + 4,2
€/100 kg/net (1)

—

24 (1)

—

25,6 (1)

—

25,6 + 4,2
€/100 kg/net (1)

—

25,6 (1)

—

– – met toegevoegde alcohol:
– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van meer dan 1 kg:
– – – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten:

2008 70 11

– – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan

11,85 % mas
2008 70 19

– – – – – andere

– – – – andere:

2008 70 31

– – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan

11,85 % mas
2008 70 39

– – – – – andere
– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van niet meer dan 1 kg:
2008 70 51

2008 70 59

– – – – met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten

– – – – andere
– – zonder toegevoegde alcohol:
– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-in

houd per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg:
2008 70 61

– – – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten

19,2

—

2008 70 69

– – – – andere

17,6

—

(1) WTO-tariefcontingenten.
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staf

1

2

3

4

– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-in

houd per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg:
2008 70 71

– – – – met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten

19,2

—

2008 70 79

– – – – andere

17,6

—

– – – zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-

inhoud per onmiddellijke verpakking van:
2008 70 92

– – – – 5 kg of meer

15,2

—

2008 70 98

– – – – minder dan 5 kg

18,4

—

2008 80

– aardbeien:

25,6 (1)

—

25,6 + 4,2
€/100 kg/net (1)

—

24 (1)

—

25,6 (1)

—

17,6

—

20,8 (1)

—

18,4

—

10

—

25,6

—

25,6 + 4,2
€/100 kg/net

—

– – met toegevoegde alcohol:
– – – met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten:

2008 80 11

– – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan

11,85 % mas
2008 80 19

– – – – andere

– – – andere:

2008 80 31

– – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan

11,85 % mas
2008 80 39

– – – – andere
– – zonder toegevoegde alcohol:

2008 80 50

– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-in

houd per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg
2008 80 70

– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-in

houd per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg
2008 80 90

– – – zonder toegevoegde suiker
– andere, mengsels, andere dan die bedoeld bij onderverdeling

2008 19, daaronder begrepen:
2008 91 00

– – palmharten

2008 93

– – veenbessen (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos,

Vaccinium vitis-idaea):
– – – met toegevoegde alcohol:
– – – – met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten:

2008 93 11

– – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan

11,85 % mas
2008 93 19

– – – – – andere

(1) WTO-tariefcontingenten.
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1

2

3

4

24

—

25,6

—

17,6

—

20,8

—

18,4

—

7

—

8

—

16

—

25,6

—

16 + 2,6
€/100 kg/net

—

25,6 + 4,2
€/100 kg/net

—

15

—

24

—

– – – – andere:

2008 93 21

– – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan

11,85 % mas
2008 93 29

– – – – – andere
– – – zonder toegevoegde alcohol:

2008 93 91

– – – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-in

houd per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg
2008 93 93

– – – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-in

houd per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg
2008 93 99

– – – – zonder toegevoegde suiker

2008 97

– – mengsels:
– – – van tropische noten en tropische vruchten, met een gehalte

aan tropische noten van 50 gewichtspercenten of meer:
2008 97 03

– – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke

verpakking van meer dan 1 kg
2008 97 05

– – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke

verpakking van niet meer dan 1 kg
– – – andere:
– – – – met toegevoegde alcohol:
– – – – – met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten:
– – – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan

11,85 % mas:
2008 97 12

– – – – – – – van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan

tropische vruchten en tropische noten van 50 gewichts
percenten of meer daaronder begrepen)
2008 97 14

– – – – – – – andere
– – – – – – andere:

2008 97 16

– – – – – – – van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan

tropische vruchten en tropische noten van 50 gewichts
percenten of meer daaronder begrepen)
2008 97 18

– – – – – – – andere

– – – – – andere:
– – – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan

11,85 % mas:
2008 97 32

– – – – – – – van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan

tropische vruchten en tropische noten van 50 gewichts
percenten of meer daaronder begrepen)
2008 97 34

– – – – – – – andere
– – – – – – andere:
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1

2

3

4

16

—

25,6

—

11

—

17,6

—

8,5

—

13,6

—

12

—

19,2

—

11,5

—

18,4

—

11,5

—

18,4

—

2008 97 36

– – – – – – – van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan

tropische vruchten en tropische noten van 50 gewichts
percenten of meer daaronder begrepen)
2008 97 38

– – – – – – – andere
– – – – zonder toegevoegde alcohol:
– – – – – met toegevoegde suiker:
– – – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke

verpakking van meer dan 1 kg:
2008 97 51

– – – – – – – van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan

tropische vruchten en tropische noten van 50 gewichts
percenten of meer daaronder begrepen)
2008 97 59

– – – – – – – andere
– – – – – – andere:
– – – – – – – mengsels waarin het gewicht van geen van de daarin

aanwezige vruchtensoorten meer bedraagt dan 50 ge
wichtspercenten van het totaal van de vruchten:
2008 97 72

– – – – – – – – van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan

tropische vruchten en tropische noten van 50 ge
wichtspercenten of meer daaronder begrepen)
2008 97 74

– – – – – – – – andere
– – – – – – – andere:

2008 97 76

– – – – – – – – van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan

tropische vruchten en tropische noten van 50 ge
wichtspercenten of meer daaronder begrepen)
2008 97 78

– – – – – – – – andere
– – – – – zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een net

to-inhoud per onmiddellijke verpakking:
– – – – – – van 5 kg of meer:

2008 97 92

– – – – – – – van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan

tropische vruchten en tropische noten van 50 gewichts
percenten of meer daaronder begrepen)
2008 97 93

– – – – – – – andere
– – – – – – van 4,5 kg of meer doch minder dan 5 kg:

2008 97 94

– – – – – – – van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan

tropische vruchten en tropische noten van 50 gewichts
percenten of meer daaronder begrepen)
2008 97 96

– – – – – – – andere
– – – – – – van minder dan 4,5 kg:
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Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

11,5

—

18,4

—

10

—

16

—

25,6 + 3,8
€/100 kg/net

—

25,6

—

16

—

25,6

—

16 + 2,6
€/100 kg/net

—

25,6 + 4,2
€/100 kg/net

—

2008 97 97

– – – – – – – van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan

tropische vruchten en tropische noten van 50 gewichts
percenten of meer daaronder begrepen)
2008 97 98

– – – – – – – andere

2008 99

– – andere:
– – – met toegevoegde alcohol:
– – – – gember:

2008 99 11

– – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan

11,85 % mas
2008 99 19

– – – – – andere
– – – – druiven:

2008 99 21
2008 99 23

– – – – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten

– – – – – andere
– – – – andere:
– – – – – met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten:
– – – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan

11,85 % mas:
2008 99 24

– – – – – – – tropische vruchten

2008 99 28

– – – – – – – andere
– – – – – – andere:

2008 99 31
2008 99 34

– – – – – – – tropische vruchten

– – – – – – – andere

– – – – – andere:
– – – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan

11,85 % mas:
2008 99 36

– – – – – – – tropische vruchten

15

—

2008 99 37

– – – – – – – andere

24

—

16

—

25,6

—

– – – – – – andere:

2008 99 38

– – – – – – – tropische vruchten

2008 99 40

– – – – – – – andere
– – – zonder toegevoegde alcohol:
– – – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-in

houd per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg:
2008 99 41

– – – – – gember

vrij

—

2008 99 43

– – – – – druiven

19,2

—

2008 99 45

– – – – – pruimen

17,6

—
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Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

11

—

17,6

—

2008 99 48

– – – – – tropische vruchten

2008 99 49

– – – – – andere
– – – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-in

houd per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg:
2008 99 51

– – – – – gember

vrij

—

2008 99 63

– – – – – tropische vruchten

13

—

2008 99 67

– – – – – andere

20,8

—

– – – – zonder toegevoegde suiker:
– – – – – pruimen in onmiddellijke verpakkingen met een netto-in

houd van:
2008 99 72

– – – – – – 5 kg of meer

15,2

—

2008 99 78

– – – – – – minder dan 5 kg

18,4

—

2008 99 85

– – – – – maïs, andere dan suikermais (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4
€/100 kg/net (1)

—

8,3 + 3,8
€/100 kg/net (1)

—

18,4

—

33,6 + 20,6
€/100 kg/net (2)

—

33,6 (2)

—

15,2 + 20,6
€/100 kg/net

—

15,2 (2)

—

12,2

—

33,6 + 20,6
€/100 kg/net (2)

—

2008 99 91

– – – – – broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke

eetbare plantendelen met een zetmeelgehalte van 5 of
meer gewichtspercenten
2008 99 99

– – – – – andere

2009

Ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen)
en ongegiste groentesappen, zonder toegevoegde alcohol, ook
indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:
– sinaasappelsap:

2009 11

– – bevroren:
– – – met een brixwaarde van meer dan 67:

2009 11 11

– – – – met een waarde van niet meer dan 30 € per 100 kg netto

gewicht
2009 11 19

– – – – ander
– – – met een brixwaarde van niet meer dan 67:

2009 11 91

– – – – met een waarde van niet meer dan 30 € per 100 kg netto

gewicht en met een gehalte aan toegevoegde suiker van
meer dan 30 gewichtspercenten
2009 11 99

– – – – ander

2009 12 00

– – niet bevroren, met een brixwaarde van niet meer dan 20

2009 19

– – ander:
– – – met een brixwaarde van meer dan 67:

2009 19 11

– – – – met een waarde van niet meer dan 30 € per 100 kg netto

gewicht

(1) Het specifieke bedrag wordt, bij wijze van autonome maatregel, geheven over het netto uitlekgewicht.
(2) WTO-tariefcontingenten.
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staf

1

2

3

4

33,6 (1)

—

15,2 + 20,6
€/100 kg/net

—

12,2

—

12

—

33,6 + 20,6
€/100 kg/net (1)

—

33,6 (1)

—

12 + 20,6
€/100 kg/net

—

12

—

2009 19 19

– – – – ander
– – – met een brixwaarde van meer dan 20 doch niet meer dan 67:

2009 19 91

– – – – met een waarde van niet meer dan 30 € per 100 kg netto

gewicht en met een gehalte aan toegevoegde suiker van
meer dan 30 gewichtspercenten
2009 19 98

– – – – ander
– sap van pompelmoezen, van grapefruits of van pomelo's:

2009 21 00

– – met een brixwaarde van niet meer dan 20

2009 29

– – ander:
– – – met een brixwaarde van meer dan 67:

2009 29 11

– – – – met een waarde van niet meer dan 30 € per 100 kg netto

gewicht
2009 29 19

– – – – ander
– – – met een brixwaarde van meer dan 20 doch niet meer dan 67:

2009 29 91

– – – – met een waarde van niet meer dan 30 € per 100 kg netto

gewicht en met een gehalte aan toegevoegde suiker van
meer dan 30 gewichtspercenten
2009 29 99

– – – – ander
– sap van andere citrusvruchten, niet onderling vermengd:

2009 31

– – met een brixwaarde van niet meer dan 20:
– – – met een waarde van meer dan 30 € per 100 kg nettogewicht:

2009 31 11

– – – – toegevoegde suiker bevattend

14,4

—

2009 31 19

– – – – geen toegevoegde suiker bevattend

15,2

—

– – – met een waarde van niet meer dan 30 € per 100 kg nettoge

wicht:
– – – – van citroenen:

2009 31 51

– – – – – toegevoegde suiker bevattend

14,4

—

2009 31 59

– – – – – geen toegevoegde suiker bevattend

15,2

—

– – – – van andere citrusvruchten:

2009 31 91

– – – – – toegevoegde suiker bevattend

14,4

—

2009 31 99

– – – – – geen toegevoegde suiker bevattend

15,2

—

2009 39

– – ander:

33,6 + 20,6
€/100 kg/net (1)

—

33,6 (1)

—

– – – met een brixwaarde van meer dan 67:

2009 39 11

– – – – met een waarde van niet meer dan 30 € per 100 kg netto

gewicht
2009 39 19

– – – – ander

(1) WTO-tariefcontingenten.
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1

2

3

4

– – – met een brixwaarde van meer dan 20 doch niet meer dan 67:
– – – – met een waarde van meer dan 30 € per 100 kg nettoge

wicht:
2009 39 31

– – – – – toegevoegde suiker bevattend

14,4

—

2009 39 39

– – – – – geen toegevoegde suiker bevattend

15,2

—

14,4 + 20,6
€/100 kg/net

—

dan 30 gewichtspercenten

14,4

—

– – – – – – geen toegevoegde suiker bevattend

15,2

—

14,4 + 20,6
€/100 kg/net

—

dan 30 gewichtspercenten

14,4

—

– – – – – – geen toegevoegde suiker bevattend

15,2

—

15,2

—

16

—

33,6 + 20,6
€/100 kg/net (1)

—

33,6 (1)

—

15,2

—

15,2 + 20,6
€/100 kg/net

—

15,2

—

16

—

– – – – met een waarde van niet meer dan 30 € per 100 kg netto

gewicht:
– – – – – van citroenen:

2009 39 51

– – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan

30 gewichtspercenten
2009 39 55
2009 39 59

– – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer

– – – – – van andere citrusvruchten:

2009 39 91

– – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan

30 gewichtspercenten
2009 39 95
2009 39 99

– – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer

– ananassap:

2009 41

– – met een brixwaarde van niet meer dan 20:

2009 41 92

– – – toegevoegde suiker bevattend

2009 41 99

– – – geen toegevoegde suiker bevattend

2009 49

– – ander:
– – – met een brixwaarde van meer dan 67:

2009 49 11

– – – – met een waarde van niet meer dan 30 € per 100 kg netto

gewicht
2009 49 19

– – – – ander
– – – met een brixwaarde van meer dan 20 doch niet meer dan 67:

2009 49 30

– – – – met een waarde van meer dan 30 € per 100 kg nettoge

wicht, toegevoegde suiker bevattend
– – – – ander:

2009 49 91

– – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan

30 gewichtspercenten
2009 49 93

– – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer dan

30 gewichtspercenten
2009 49 99

– – – – – geen toegevoegde suiker bevattend

(1) WTO-tariefcontingenten.

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 188
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

16

—

16,8

—

(1)

— (2)

22,4 + 27 €/hl (3)

— (2)

40 + 121 €/hl +
20,6 €/100 kg/
net (3)

— (2)

(1)

— (2)

2009 50

– tomatensap:

2009 50 10

– – toegevoegde suiker bevattend

2009 50 90

– – ander
– druivensap (druivenmost daaronder begrepen):

2009 61

– – met een brixwaarde van niet meer dan 30:

2009 61 10

– – – met een waarde van meer dan 18 € per 100 kg nettogewicht

2009 61 90

– – – met een waarde van niet meer dan 18 € per 100 kg nettoge

wicht
2009 69

– – ander:
– – – met een brixwaarde van meer dan 67:

2009 69 11

– – – – met een waarde van niet meer dan 22 € per 100 kg netto

gewicht

2009 69 19

– – – – ander
– – – met een brixwaarde van meer dan 30 doch niet meer dan 67:
– – – – met een waarde van meer dan 18 € per 100 kg nettoge

wicht:
2009 69 51

– – – – – geconcentreerd

(1)

— (2)

2009 69 59

– – – – – ander

(1)

— (2)

22,4 + 131 €/hl +
20,6 €/100 kg/net

— (2)

22,4 + 27 €/hl +
20,6 €/100 kg/net

— (2)

22,4 + 27 €/hl (3)

— (2)

– – – – met een waarde van niet meer dan 18 € per 100 kg netto

gewicht:
– – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan

30 gewichtspercenten:
2009 69 71

2009 69 79

2009 69 90

– – – – – – geconcentreerd

– – – – – – ander

– – – – – ander
– appelsap:

2009 71

– – met een brixwaarde van niet meer dan 20:

2009 71 20

– – – toegevoegde suiker bevattend

18

—

2009 71 99

– – – geen toegevoegde suiker bevattend

18

—

2009 79

– – ander:
– – – met een brixwaarde van meer dan 67:

(1) Zie bijlage 2.
(2) Bij invoer in de Europese Unie bedraagt de voor douanedoeleinden toepasselijke bijzondere maatstaf l.
(3) WTO-tariefcontingenten.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

– – – – met een waarde van niet meer dan 22 € per 100 kg netto

30 + 18,4
€/100 kg/net (1)

—

30 (1)

—

18

—

18 + 19,3
€/100 kg/net

—

18

—

33,6 + 20,6
€/100 kg/net (1)

—

33,6 (1)

—

16,8

—

16,8 + 20,6
€/100 kg/net

—

16,8

—

14

—

17,6

—

33,6 + 20,6
€/100 kg/net (1)

—

33,6 (1)

—

21 + 12,9
€/100 kg/net (1)

—

2009 79 11

gewicht
2009 79 19

– – – – ander
– – – met een brixwaarde van meer dan 20 doch niet meer dan 67:

2009 79 30

– – – – met een waarde van meer dan 18 € per 100 kg nettoge

wicht, toegevoegde suiker bevattend
– – – – ander:

2009 79 91

– – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan

30 gewichtspercenten
2009 79 98

– – – – – ander
– sap van andere vruchten of groenten, niet onderling ver

mengd:
2009 81

– – veenbessensap (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoc

cos, Vaccinium vitis-idaea):
– – – met een brixwaarde van meer dan 67:

2009 81 11

– – – – met een waarde van niet meer dan 30 € per 100 kg netto

gewicht
2009 81 19

– – – – ander
– – – met een brixwaarde van niet meer dan 67:

2009 81 31

– – – – met een waarde van meer dan 30 € per 100 kg nettoge

wicht, toegevoegde suiker bevattend
– – – – ander:

2009 81 51

– – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan

30 gewichtspercenten
2009 81 59

– – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer dan

30 gewichtspercenten
– – – – – geen toegevoegde suiker bevattend:

2009 81 95

– – – – – – vruchtensap van de soort Vaccinium macrocarpon

2009 81 99

– – – – – – ander

2009 89

– – ander:
– – – met een brixwaarde van meer dan 67:
– – – – perensap:

2009 89 11

– – – – – met een waarde van niet meer dan 22 € per 100 kg net

togewicht
2009 89 19

– – – – – ander
– – – – ander:
– – – – – met een waarde van niet meer dan 30 € per 100 kg net

togewicht:
2009 89 34

– – – – – – sap van tropische vruchten

(1) WTO-tariefcontingenten.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

33,6 + 20,6
€/100 kg/net (1)

—

21 (1)

—

33,6 (1)

—

19,2

—

19,2 + 20,6
€/100 kg/net

—

dan 30 gewichtspercenten

19,2

—

– – – – – – geen toegevoegde suiker bevattend

20

—

2009 89 35

– – – – – – ander

– – – – – ander:

2009 89 36

– – – – – – sap van tropische vruchten

2009 89 38

– – – – – – ander
– – – met een brixwaarde van niet meer dan 67:
– – – – perensap:

2009 89 50

– – – – – met een waarde van meer dan 18 € per 100 kg nettoge

wicht, toegevoegde suiker bevattend
– – – – – ander:

2009 89 61

– – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan

30 gewichtspercenten
2009 89 63
2009 89 69

– – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer

– – – – ander:
– – – – – met een waarde van meer dan 30 € per 100 kg nettoge

wicht, toegevoegde suiker bevattend:
2009 89 71

– – – – – – kersensap

16,8

—

2009 89 73

– – – – – – sap van tropische vruchten

10,5

—

2009 89 79

– – – – – – ander

16,8

—

10,5 + 12,9
€/100 kg/net

—

16,8 + 20,6
€/100 kg/net

—

– – – – – ander:
– – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan

30 gewichtspercenten:
2009 89 85
2009 89 86

– – – – – – – sap van tropische vruchten

– – – – – – – ander

– – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer

dan 30 gewichtspercenten:
2009 89 88

– – – – – – – sap van tropische vruchten

10,5

—

2009 89 89

– – – – – – – ander

16,8

—

17,6

—

11

—

17,6

—

– – – – – – geen toegevoegde suiker bevattend:

2009 89 96

– – – – – – – kersensap

2009 89 97

– – – – – – – sap van tropische vruchten

2009 89 99

– – – – – – – andere

(1) WTO-tariefcontingenten.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

33,6 + 20,6
€/100 kg/net (1)

—

33,6 (1)

—

33,6 + 20,6
€/100 kg/net (1)

—

33,6 (1)

—

20 + 20,6
€/100 kg/net

—

20

—

15,2

—

16

—

2009 90

– mengsels van sappen:
– – met een brixwaarde van meer dan 67:
– – – mengsels van sap van appelen en van sap van peren:

2009 90 11

– – – – met een waarde van niet meer dan 22 € per 100 kg netto

gewicht
2009 90 19

– – – – andere
– – – andere:

2009 90 21

– – – – met een waarde van niet meer dan 30 € per 100 kg netto

gewicht
2009 90 29

– – – – andere
– – met een brixwaarde van niet meer dan 67:
– – – mengsels van sap van appelen en van sap van peren:

2009 90 31

– – – – met een waarde van niet meer dan 18 € per 100 kg netto

gewicht en met een gehalte aan toegevoegde suiker van
meer dan 30 gewichtspercenten
2009 90 39

– – – – andere
– – – andere:
– – – – met een waarde van meer dan 30 € per 100 kg nettoge

wicht:
– – – – – mengsels van sap van citrusvruchten en van sap van ana

nassen:
2009 90 41

– – – – – – toegevoegde suiker bevattend

2009 90 49

– – – – – – andere
– – – – – andere:

2009 90 51

– – – – – – toegevoegde suiker bevattend

16,8

—

2009 90 59

– – – – – – andere

17,6

—

15,2 + 20,6
€/100 kg/net

—

dan 30 gewichtspercenten

15,2

—

– – – – – – geen toegevoegde suiker bevattend

16

—

– – – – met een waarde van niet meer dan 30 € per 100 kg netto

gewicht:
– – – – – mengsels van sap van citrusvruchten en van sap van ana

nassen:
2009 90 71

– – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan

30 gewichtspercenten
2009 90 73
2009 90 79

– – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer

– – – – – andere:
– – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan

30 gewichtspercenten:

(1) WTO-tariefcontingenten.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

10,5 + 12,9
€/100 kg/net

—

16,8 + 20,6
€/100 kg/net

—

2009 90 92
2009 90 94

– – – – – – – mengsels van sap van tropische vruchten
– – – – – – – andere
– – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer

dan 30 gewichtspercenten:
2009 90 95

– – – – – – – mengsels van sap van tropische vruchten

10,5

—

2009 90 96

– – – – – – – andere

16,8

—

11

—

17,6

—

– – – – – – geen toegevoegde suiker bevattend:

2009 90 97

– – – – – – – mengsels van sap van tropische vruchten

2009 90 98

– – – – – – – andere
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HOOFDSTUK 21
DIVERSE PRODUCTEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) gemengde groenten bedoeld bij post 0712;
b) gebrande koffiesurrogaten die koffie bevatten, ongeacht in welke verhou
ding (post 0901);
c) gearomatiseerde thee (post 0902);
d) specerijen en andere producten, bedoeld bij de posten 0904 tot en met
0910;
e) bereidingen voor menselijke consumptie, bevattende meer dan 20 ge
wichtspercenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, vis, schaaldieren,
weekdieren of andere ongewervelde waterdieren, afzonderlijk of tezamen
genomen (hoofdstuk 16); de producten bedoeld bij de posten 2103 en 2104
worden evenwel steeds onder die posten ingedeeld;
f) gist opgemaakt als geneesmiddel en de andere producten, bedoeld bij de
posten 3003 en 3004;
g) bereide enzymen bedoeld bij post 3507.
2. Extracten van de surrogaten bedoeld bij aantekening 1, onder b), hiervoor
worden ingedeeld onder post 2101.
3. Voor de toepassing van post 2104 worden als „samengestelde gehomogeni
seerde producten voor menselijke consumptie” aangemerkt, bereidingen van
een fijn gehomogeniseerd mengsel van twee of meer basisbestanddelen zoals
vlees, vis, groenten, vruchten en noten, opgemaakt voor de verkoop in het
klein als voeding voor zuigelingen of voor jonge kinderen of als dieetvoeding,
in verpakkingen met een nettogewicht van niet meer dan 250 g. Voor de
toepassing van deze bepaling wordt geen rekening gehouden met kleine hoe
veelheden ingrediënten, die aan het mengsel zijn toegevoegd als smaakgevend
middel, als conserveringsmiddel of voor een ander doel. Die bereidingen
mogen kleine hoeveelheden zichtbare deeltjes bevatten.
Aanvullende aantekeningen (GN)
1. Voor de toepassing van de onderverdelingen 2106 10 20 en 2106 90 92 wor
den als „zetmeel” eveneens aangemerkt de afbraakproducten van zetmeel.
2. Voor de toepassing van onderverdeling 2106 90 20 worden als „samen
gestelde alcoholhoudende preparaten, andere dan op basis van reukstoffen,
van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken” aangemerkt pre
paraten met een alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol.
3. Voor de toepassing van onderverdeling 2106 90 30 wordt met de term „iso
glucose” het uit glucose of glucosepolymeren verkregen product bedoeld dat
10 of meer gewichtspercenten fructose bevat, berekend op de droge stof.
4. Voor producten van de onderverdelingen 2106 90 30 en 2106 90 59 moet het
sacharosegehalte, inclusief andere suikers berekend als sacharose, met behulp
van de refractometermethode worden bepaald (uitgedrukt in graden Brix
overeenkomstig de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 974/2014
van de Commissie (1)).
5. Andere producten voor menselijke consumptie die zijn opgemaakt in afgeme
ten hoeveelheden zoals capsules, tabletten, pastilles en pillen, en die bestemd
zijn om te worden gebruikt als voedingssupplement, worden ingedeeld onder
post 2106, tenzij zij elders zijn genoemd of onder begrepen.
(1) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 974/2014 van de Commissie van 11 september 2014 tot
vaststelling van de refractometermethode voor de bepaling van het gehalte aan oplos
baar droog residu in op basis van groenten en fruit verwerkte producten met het oog op
de indeling ervan in de gecombineerde nomenclatuur (PB L 274 van 16.9.2014, blz. 6).
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6. Preparaten op basis van koffie, thee of maté dan wel op basis van extracten,
essences en concentraten daarvan met een suikergehalte van 97 of meer
gewichtspercenten, berekend op de droge stof, zijn uitgesloten van indeling
onder post 2101 en moeten in beginsel worden ingedeeld onder hoofdstuk 17.
De koffie, thee of maté dan wel de extracten, essences en concentraten daar
van worden geacht niet langer het karakter van deze producten te bepalen.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

9

—

11,5

—

9 + EA (1)

—

6

—

6

—

6,5 + EA (1)

—

11,5

—

5,1 + 12,7
€/100 kg/net

—

14,1

—

10,8 + 22,7
€/100 kg/net

—

2101

Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of
van maté en preparaten op basis van deze producten of op
basis van koffie, van thee of van maté; gebrande cichorei en
andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences
en concentraten daarvan:
– extracten, essences en concentraten, van koffie en preparaten

op basis van deze producten of op basis van koffie:
2101 11 00

– – extracten, essences en concentraten

2101 12

– – preparaten op basis van extracten, essences of concentraten

of op basis van koffie:
2101 12 92

– – – preparaten op basis van extracten, essences of concentraten

van koffie
2101 12 98

– – – andere

2101 20

– extracten, essences en concentraten, van thee of van maté en

preparaten op basis van deze producten of op basis van thee
of van maté:
2101 20 20

– – extracten, essences en concentraten
– – preparaten:

2101 20 92

– – – op basis van extracten, essences en concentraten, van thee of

van maté
2101 20 98

– – – andere

2101 30

– gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, als

mede extracten, essences en concentraten daarvan:
– – gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten:

2101 30 11

– – – gebrande cichorei

2101 30 19

– – – andere

– – extracten, essences en concentraten van gebrande cichorei en

van andere gebrande koffiesurrogaten:
2101 30 91

– – – van gebrande cichorei

2101 30 99

– – – andere

(1) Zie bijlage 1.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

10,9

—

12 + 49,2
€/100 kg/net (1)

—

12 + 14,5
€/100 kg/net (1)

—

14,7

—

8,3

—

2102

Gist, ook indien inactief; andere eencellige micro-organismen,
dood (andere dan de vaccins bedoeld bij post 3002); samen
gesteld bakpoeder:

2102 10

– levende gist:

2102 10 10

– – reinculturen van gist
– – bakkersgist:

2102 10 31

2102 10 39

– – – gedroogd

– – – andere

2102 10 90

– – andere

2102 20

– inactieve gist; andere eencellige micro-organismen, dood:
– – inactieve gist:

2102 20 11

– – – in tabletten, in blokken of in dergelijke vormen, dan wel in

verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpak
king van niet meer dan 1 kg
2102 20 19

– – – andere

5,1

—

2102 20 90

– – andere

vrij

—

2102 30 00

– samengesteld bakpoeder

6,1

—

2103

Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen
en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd:

2103 10 00

– sojasaus

7,7

—

2103 20 00

– tomatenketchup en andere tomatensausen

10,2

—

2103 30

– mosterdmeel en bereide mosterd:

2103 30 10

– – mosterdmeel

vrij

—

2103 30 90

– – bereide mosterd

9

—

2103 90

– andere:

2103 90 10

– – mangochutney, vloeibaar

vrij

—

2103 90 30

– – aromatische bitters met een alcoholvolumegehalte van 44,2 of

vrij

l alc. 100 %

7,7

—

meer doch niet meer dan 49,2 % vol, bevattende 1,5 of meer
doch niet meer dan 6 gewichtspercenten gentianine, kruiden en
diverse ingrediënten en met een suikergehalte van 4 of meer
doch niet meer dan 10 gewichtspercenten, in verpakkingen met
een inhoudsruimte van niet meer dan 0,5 l
2103 90 90

– – andere

2104

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouil
lon; samengestelde gehomogeniseerde producten voor mense
lijke consumptie:

(1) De heffing van het specifieke recht wordt op autonome basis en voor onbepaalde tijd geschorst.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

11,5

—

14,1

—

(8,6 + 20,2
€/100 kg/net)
MAX (19,4 + 9,4
€/100 kg/net)

—

(8 + 38,5
€/100 kg/net)
MAX (18,1 + 7
€/100 kg/net)

—

(7,9 + 54
€/100 kg/net)
MAX (17,8 + 6,9
€/100 kg/net)

—

12,8

—

EA (1)

—

2104 10 00

– preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouil

lon
2104 20 00

– samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke

consumptie
2105 00

Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend:

2105 00 10

– geen of minder dan 3 gewichtspercenten van melk afkomstige

vetstoffen bevattend

– met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:

2105 00 91

2105 00 99

– – van 3 of meer doch minder dan 7 gewichtspercenten

– – van 7 of meer gewichtspercenten

2106

Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch
elders onder begrepen:

2106 10

– proteïneconcentraten en getextureerde proteïnestoffen:

2106 10 20

– – bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose,

isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5
gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan
5 gewichtspercenten sacharose of isoglucose, minder dan 5 ge
wichtspercenten glucose of zetmeel
2106 10 80

– – andere

2106 90

– andere:

2106 90 20

– – samengestelde alcoholhoudende preparaten, andere dan op ba

sis van reukstoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardi 17,3 MIN 1 €/%
ging van dranken
vol/hl

l alc. 100 %

– – suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen:

2106 90 30

– – – isoglucose

42,7 €/100 kg/net
mas

—

– – – andere:

2106 90 51

– – – – van lactose

14 €/100 kg/net

—

2106 90 55

– – – – van glucose en van maltodextrine

20 €/100 kg/net

—

2106 90 59

– – – – andere

0,4 €/100 kg/
net (2)

—

(1) Zie bijlage 1.
(2) Per 1 % gewicht van sacharose, inclusief het gehalte aan andere suikers, omgerekend in sacharose (zie aanvullende aantekening (GN) 4).
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

12,8

—

9 + EA (1) (2)

—

– – andere:

2106 90 92

– – – bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose,

isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5
gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan
5 gewichtspercenten sacharose of isoglucose, minder dan
5 gewichtspercenten glucose of zetmeel
2106 90 98

– – – andere

(1) WTO-tariefcontingenten.
(2) Zie bijlage 1.
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HOOFDSTUK 22
DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) producten bedoeld bij dit hoofdstuk (andere dan die bedoeld bij post 2209)
bereid voor keukengebruik, waardoor zij ongeschikt zijn geworden om als
drank te worden gebruikt (in het algemeen post 2103);
b) zeewater (post 2501);
c) gedistilleerd water, conductometrisch zuiver water en dergelijk zuiver wa
ter (post 2853);
d) waterige oplossingen die meer dan 10 gewichtspercenten azijnzuur bevat
ten (post 2915);
e) geneesmiddelen bedoeld bij de posten 3003 en 3004;
f) parfumerieën en toiletartikelen (hoofdstuk 33).
2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en van de hoofdstukken 20 en 21 dient
het alcoholvolumegehalte vastgesteld te worden bij een temperatuur van
20 °C.
3. Voor de toepassing van post 2202 wordt onder „alcoholvrije dranken” ver
staan, dranken met een alcoholvolumegehalte van niet meer dan 0,5 % vol.
Alcoholhoudende dranken worden naargelang van het geval ingedeeld onder
de posten 2203 tot en met 2206 of onder post 2208.
Aanvullende aantekening
1. Voor de toepassing van onderverdeling 2204 10 wordt als „mousserende
wijn” aangemerkt, wijn bewaard in gesloten recipiënten, die bij een tempera
tuur van 20 °C een overdruk van 3 bar of meer vertoont.
Aanvullende aantekeningen (GN)
1.

Onderverdeling 2202 10 00 omvat water, mineraalwater en spuitwater daar
onder begrepen, waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn toegevoegd of dat
is gearomatiseerd, voor zover het als zodanig als drank kan worden ge
bruikt.

2.

Voor de toepassing van de posten 2204 en 2205 en van onderverdeling
2206 00 10 wordt, naargelang van het geval, verstaan onder:
a) effectief alcoholvolumegehalte: het aantal volume-eenheden zuivere alco
hol bij een temperatuur van 20 °C, aanwezig in 100 volume-eenheden
van het betrokken product bij die temperatuur;
b) potentieel alcoholvolumegehalte: het aantal volume-eenheden zuivere al
cohol bij een temperatuur van 20 °C dat kan ontstaan door totale ver
gisting van de suiker die in 100 volume-eenheden van het betrokken
product bij die temperatuur aanwezig is;
c) totaal alcoholvolumegehalte: de som van het effectief en het potentieel
alcoholvolumegehalte;
d) natuurlijk alcoholvolumegehalte: het totaal alcoholvolumegehalte van het
betrokken product, voordat verrijking heeft plaatsgevonden;
e) % vol: het symbool van het alcoholvolumegehalte.

3.

Voor de toepassing van onderverdeling 2204 30 10 wordt als „gedeeltelijk
gegiste druivenmost” aangemerkt, het product dat is verkregen door de
vergisting van druivenmost en dat een effectief alcoholvolumegehalte heeft
van meer dan 1 % vol en minder dan 3/5 van het totale alcoholvolumege
halte.
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4.

Voor de toepassing van de onderverdelingen 2204 21, 2204 22 en 2204 29:
A. wordt onder „totaal gehalte aan droge stof” verstaan, het in grammen
per liter uitgedrukte gehalte van alle in het product aanwezige stoffen die
onder bepaalde natuurkundige omstandigheden niet in dampvorm over
gaan.
Het totale gehalte aan droge stof moet worden bepaald bij een tempe
ratuur van 20 °C volgens de densimeter;
B. a) heeft de aanwezigheid van de onder 1, 2, 3 en 4 hierna vermelde
totale gehalten aan droge stof geen invloed op de indeling van de
producten bedoeld bij de onderverdelingen 2204 21 11 tot en met
2204 21 98 , 2204 22 22 tot en met 2204 22 98 en 2204 29 22 tot en
met 2204 29 98 te weten voor zover het betreft:
1. producten met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer
dan 13 % vol: 90 g of minder aan droge stof per liter;
2. producten met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 13
doch niet meer dan 15 % vol: 130 g of minder aan droge stof per
liter;
3. producten met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 15
doch niet meer dan 18 % vol: 130 g of minder aan droge stof per
liter;
4. producten met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 18
doch niet meer dan 22 % vol: 330 g of minder aan droge stof per
liter.
Producten met een totaal gehalte aan droge stof dat uitgaat boven het
maximum van elke hiervoor genoemde categorie, worden ingedeeld in
de daaropvolgende categorie, met dien verstande dat, indien het to
taal gehalte aan droge stof meer dan 330 g/l bedraagt, de producten
onder de onderverdelingen 2204 21 98, 2204 22 98 en 2204 29 98
worden ingedeeld;
b) zijn de onder a) van deze aantekening opgenomen regels niet van
toepassing ten aanzien van producten bedoeld bij de onderverdelingen
2204 21 23 en 2204 22 33.

5.

De onderverdelingen 2204 21 11 tot en met 2204 21 98, 2204 22 22 tot en
met 2204 22 98 en 2204 29 22 tot en met 2204 29 98 omvatten onder meer:
a) druivenmost, waarvan de gisting door toevoegen van alcohol is verhin
derd of gestuit, te weten het product dat:
— een effectief alcoholvolumegehalte bezit van 12 of meer doch minder
dan 15 % vol, en
— verkregen is door een product verkregen door distillatie van wijn toe
te voegen aan niet-gegiste druivenmost met een natuurlijk alcohol
volumegehalte van 8,5 % vol of meer;
b) distillatiewijn, te weten het product dat:
— een effectief alcoholvolumegehalte bezit van 18 of meer doch niet
meer dan 24 % vol,
— uitsluitend is verkregen door een niet gerectificeerd product, verkre
gen door distillatie van wijn, dat een effectief alcoholvolumegehalte
bezit van niet meer dan 86 % vol, toe te voegen aan wijn die geen
suikerresidu bevat, en
— een gehalte aan vluchtige zuren bezit van niet meer dan 1,5 g/l, uit
gedrukt in azijnzuur;
c) likeurwijn, te weten het product dat:
— een totaal alcoholvolumegehalte bezit van 17,5 % vol of meer als
mede een effectief alcoholvolumegehalte van 15 of meer doch niet
meer dan 22 % vol, en
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— verkregen is uit druivenmost of wijn, welke producten afkomstig moe
ten zijn van wijnstoksoorten, die in het derde land van oorsprong zijn
toegelaten voor de productie van likeurwijn en een natuurlijk alcohol
volumegehalte van 12 % vol of meer moeten bezitten, en wel
— door bevriezing, of
— door toevoeging, tijdens of na de gisting, van
— hetzij een product verkregen door distillatie van wijn,
— hetzij geconcentreerde druivenmost of, voor bepaalde likeur
wijnen met een oorsprongsbenaming of met een geografische
aanduiding welke voorkomen op de lijst van Verordening
(EG) nr. 607/2009 (PB L 193 van 24.7.2009, blz. 60) en
waarvoor zulks vanouds gebruikelijk is, druivenmost die is
geconcentreerd door de rechtstreekse werking van vuur en
die, afgezien van deze bewerking, aan de definitie van gecon
centreerde druivenmost beantwoordt,
— hetzij een mengsel van deze producten.
Bepaalde likeurwijnen met een oorsprongsbenaming of met een geogra
fische aanduiding welke voorkomen op de lijst van Verordening (EG) nr.
607/2009, kunnen evenwel worden verkregen uit verse, niet-gegiste drui
venmost, zonder dat deze most een natuurlijk alcoholvolumegehalte van
12 % vol of meer behoeft te hebben.
6.

Voor de toepassing van de onderverdelingen 2204 10, 2204 21, 2204 22 en
2204 29:
a) zijn „wijnen met beschermde oorsprongsbenaming (BOB)” en „wijnen
met beschermde geografische aanduiding (BGA)” wijnen die voldoen aan
de bepalingen van artikelen 93 t/m 108 van Verordening (EU) nr.
1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 347 van
20.12.2013, blz. 671) en aan de bepalingen die zijn vastgesteld tot uit
voering van deze verordening en die zijn gedefinieerd in nationale regel
geving,
b) zijn „cépagewijnen” wijnen die voldoen aan de bepalingen van arti
kel 120 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parle
ment en de Raad en aan de bepalingen die zijn vastgesteld tot uitvoering
van deze verordening en die zijn gedefinieerd in nationale regelgeving,
c) zijn „in de Europese Unie geproduceerde wijnen” wijnen die voldoen
aan de bepalingen van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Euro
pees Parlement en de Raad en aan artikel 55 van Verordening (EG) nr.
607/2009.

7.

Voor de toepassing van de onderverdelingen 2204 30 92 en 2204 30 96
wordt als „geconcentreerde druivenmost” aangemerkt druivenmost waar
voor bij een temperatuur van 20 °C volgens de refractometermethode (als
beschreven in de „Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et
des moûts” (het handboek van internationale analysemethoden voor wijn en
most) van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding
(OIV), die in de C-reeks van het Publicatieblad is verschenen), geen lagere
uitkomst dan 50,9 % wordt verkregen.

8.

Voor de toepassing van post 2205 worden enkel als „vermout en andere
wijn van verse druiven, bereid met aromatische planten of met aromatische
stoffen” aangemerkt: dergelijke producten, met een effectief alcoholvolume
gehalte van 7 % vol of meer.

9.

Voor de toepassing van onderverdeling 2206 00 10 wordt als „piquette”
aangemerkt: het product dat is verkregen door gisting van onbewerkte
draf van druiven, afgetrokken in water, of door uitloging met water, van
de gegiste draf van druiven.

10. Voor de toepassing van de onderverdelingen 2206 00 31 en 2206 00 39
worden als „mousserend” aangemerkt:
— gegiste dranken, verpakt in flessen, gesloten door middel van een cham
pignonvormige stop, terwijl de afsluiting daarvan door draden, banden
of anderszins is geborgd;
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— gegiste dranken, anders aangeboden, met een overdruk van 3 bar of
meer bij 20 °C.
11. Voor de toepassing van de onderverdelingen 2209 00 11 en 2209 00 19
wordt als „wijnazijn” aangemerkt: azijn die uitsluitend is verkregen door
azijnzure vergisting van wijn en die een totaal gehalte aan zuren bezit van
60 g/l of meer, uitgedrukt in azijnzuur.
12. Onderverdeling 2207 20 omvat mengsels van ethylalcohol gebruikt als
grondstof voor de productie van brandstoffen voor motorvoertuigen, met
een alcoholvolumegehalte van 50 % vol of meer en gedenatureerd met een
of meer van de volgende stoffen:
a) benzine voor wegvoertuigen (overeenkomstig EN 228);
b) tert-butylethylether (ethyl-tertiair-butylether, ETBE);
c) methyl-tert-butylether (MTBE);
d) 2-methylpropaan-2-ol (tert-butylalcohol, tertiaire butylalcohol, TBA);
e) 2-methylpropaan-1-ol (2-methyl-1-propanol, isobutanol);
f) propaan-2-ol (isopropylalcohol, 2-propanol, isopropanol).
De in de eerste alinea, onder e) en f), genoemde denatureringsmiddelen
moeten worden gebruikt in combinatie met ten minste een van de in de
eerste alinea, onder a) tot en met d), genoemde denatureringsmiddelen.
13. Het bij de onderverdelingen 2202 99 11 en 2202 99 15 bedoelde eiwitgehalte
wordt vastgesteld door het totale stikstofgehalte, dat wordt berekend volgens
de methode van de punten 2 tot en met 8 van deel C van bijlage III bij
Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie (1), te vermenigvuldigen
met factor 6,25.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2201

Water, natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater
daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere
zoetstoffen, noch gearomatiseerd; ijs en sneeuw:

2201 10

– mineraalwater en spuitwater:
– – natuurlijk mineraalwater:

2201 10 11

– – – niet-koolzuurgashoudend

vrij

l

2201 10 19

– – – ander

vrij

l

2201 10 90

– – ander

vrij

l

2201 90 00

– andere

vrij

—

2202

Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met
toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomati
seerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, andere dan de
vruchten- en groentesappen bedoeld bij post 2009:

2202 10 00

– water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met

9,6

l

toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearoma
tiseerd
– andere:

(1) Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie van 27 januari 2009 tot vaststelling van de bemonsterings- en analysemethoden
voor de officiële controle van diervoeders (PB L 54 van 26.2.2009, blz. 1).
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

9,6

l

9,6

l

9,6

l

9,6

l

6,4 + 13,7
€/100 kg/net

l

5,5 + 12,1
€/100 kg/net

l

5,4 + 21,2
€/100 kg/net

l

2202 91 00

– – alcoholvrij bier

2202 99

– – andere:
– – – geen producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404

of vetstoffen afkomstig van producten bedoeld bij de posten
0401 tot en met 0404 bevattend:
2202 99 11

– – – – dranken op basis van soja, met een proteïnegehalte van 2,8

of meer gewichtspercenten
2202 99 15

– – – – dranken op basis van soja, met een proteïnegehalte van

minder dan 2,8 gewichtspercenten; dranken op basis van
noten bedoeld bij hoofdstuk 8, van granen bedoeld bij
hoofdstuk 10 of van zaden bedoeld bij hoofdstuk 12
2202 99 19

– – – – andere
– – – andere, met een gehalte aan vetstoffen afkomstig van produc

ten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404:
2202 99 91
2202 99 95
2202 99 99
2203 00

– – – – van minder dan 0,2 gewichtspercent

– – – – van 0,2 of meer doch minder dan 2 gewichtspercenten

– – – – van 2 of meer gewichtspercenten

Bier van mout:
– in verpakkingen inhoudende niet meer dan 10 l:

2203 00 01

– – verpakt in flessen

vrij

l

2203 00 09

– – ander

vrij

l

2203 00 10

– in verpakkingen inhoudende meer dan 10 l

vrij

l

2204

Wijn van verse druiven, wijn waaraan alcohol is toegevoegd
daaronder begrepen; druivenmost, andere dan die bedoeld bij
post 2009:

2204 10

– mousserende wijn:
– – wijnen met beschermde oorsprongsbenaming (BOB):

2204 10 11

– – – champagne

32 €/hl

l

2204 10 13

– – – cava

32 €/hl

l

2204 10 15

– – – prosecco

32 €/hl

l

2204 10 91

– – – Asti spumante

32 €/hl

l

2204 10 93

– – – andere

32 €/hl

l

2204 10 94

– – wijnen met beschermde geografische aanduiding (BGA)

32 €/hl

l

2204 10 96

– – andere cépagewijnen

32 €/hl

l

2204 10 98

– – andere

32 €/hl

l

– andere wijn; druivenmost waarvan de gisting door toevoegen

van alcohol is verhinderd of gestuit:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

– – in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l:

2204 21

– – – wijn, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2204 10,

verpakt in flessen, gesloten door middel van een champig
nonvormige stop, terwijl de afsluiting daarvan door draden,
banden of anderszins is geborgd; anders verpakte wijn die bij
20 °C een overdruk heeft die is teweeggebracht door kool
zuurgas in oplossing, van 1 of meer doch minder dan 3 bar:
2204 21 06

– – – – wijnen met beschermde oorsprongsbenaming (BOB)

32 €/hl

l

2204 21 07

– – – – wijnen met beschermde geografische aanduiding (BGA)

32 €/hl

l

2204 21 08

– – – – andere cépagewijnen

32 €/hl

l

2204 21 09

– – – – andere

32 €/hl

l

– – – andere:
– – – – in de Europese Unie geproduceerd:
– – – – – met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan

15 % vol:
– – – – – – wijnen met beschermde oorsprongsbenaming (BOB):
– – – – – – – witte wijn:

2204 21 11

– – – – – – – – Alsace (Elzas)

(1)

l

2204 21 12

– – – – – – – – Bordeaux

(1)

l

2204 21 13

– – – – – – – – Bourgogne

(1)

l

2204 21 17

– – – – – – – – Val de Loire

(1)

l

2204 21 18

– – – – – – – – Mosel

(1)

l

2204 21 19

– – – – – – – – Pfalz

(1)

l

2204 21 22

– – – – – – – – Rheinhessen

(1)

l

2204 21 23

– – – – – – – – Tokaj

(2)

l

2204 21 24

– – – – – – – – Lazio (Latium)

(1)

l

2204 21 26

– – – – – – – – Toscana (Toscane)

(1)

l

2204 21 27

– – – – – – – – Trentino, Alto Adige (Zuid-Tirol) en Friuli

(1)

l

2204 21 28

– – – – – – – – Veneto

(1)

l

2204 21 31

– – – – – – – – Sicilia

(1)

l

2204 21 32

– – – – – – – – Vinho Verde

(1)

l

2204 21 34

– – – – – – – – Penedès

(1)

l

2204 21 36

– – – – – – – – Rioja

(1)

l

2204 21 37

– – – – – – – – Valencia

(1)

l

(1) Met
Met
(2) Met
Met

een
een
een
een

effectief
effectief
effectief
effectief

alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte

van
van
van
van

niet meer
meer dan
niet meer
meer dan

dan 13 % vol: 13,1 €/hl.
13 doch niet meer dan 15 % vol: 15,4 €/hl.
dan 13 % vol: 14,8 €/hl.
13 doch niet meer dan 15 % vol: 15,8 €/hl.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

(1)

l

2204 21 38

– – – – – – – – andere
– – – – – – – andere:

2204 21 42

– – – – – – – – Bordeaux

(1)

l

2204 21 43

– – – – – – – – Bourgogne

(1)

l

2204 21 44

– – – – – – – – Beaujolais

(1)

l

2204 21 46

– – – – – – – – Vallée du Rhône

(1)

l

2204 21 47

– – – – – – – – Languedoc-Roussillon

(1)

l

2204 21 48

– – – – – – – – Val de Loire

(1)

l

2204 21 61

– – – – – – – – Sicilia

(1)

l

2204 21 62

– – – – – – – – Piemonte

(1)

l

2204 21 66

– – – – – – – – Toscana (Toscane)

(1)

l

2204 21 67

– – – – – – – – Trentino en Alto Adige (Zuid-Tirol)

(1)

l

2204 21 68

– – – – – – – – Veneto

(1)

l

2204 21 69

– – – – – – – – Dão, Bairrada en Douro

(1)

l

2204 21 71

– – – – – – – – Navarra

(1)

l

2204 21 74

– – – – – – – – Penedès

(1)

l

2204 21 76

– – – – – – – – Rioja

(1)

l

2204 21 77

– – – – – – – – Valdepeñas

(1)

l

2204 21 78

– – – – – – – – andere

(1)

l

– – – – – – wijnen met beschermde geografische aanduiding (BGA):

2204 21 79

– – – – – – – witte wijn

(1)

l

2204 21 80

– – – – – – – andere

(1)

l

– – – – – – andere cépagewijnen:

2204 21 81

– – – – – – – witte wijn

(1)

l

2204 21 82

– – – – – – – andere

(1)

l

– – – – – – andere:

2204 21 83

– – – – – – – witte wijn

(1)

l

2204 21 84

– – – – – – – andere

(1)

l

(2)

l

– – – – – met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan

15 % vol:
– – – – – – wijnen met beschermde oorsprongsbenaming (BOB) of

wijnen met beschermde geografische aanduiding (BGA):
2204 21 85

(1) Met
Met
(2) Met
Met
Met

een
een
een
een
een

– – – – – – – maderawijn en moscatel de Setubal

effectief
effectief
effectief
effectief
effectief

alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte

van
van
van
van
van

niet meer
meer dan
meer dan
meer dan
meer dan

dan 13 % vol: 13,1 €/hl.
13 doch niet meer dan 15 % vol: 15,4 €/hl.
15 doch niet meer dan 18 % vol: 14,8 €/hl.
18 doch niet meer dan 22 % vol: 15,8 €/hl.
22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2204 21 86

– – – – – – – sherrywijn (xereswijn)

(1)

l

2204 21 87

– – – – – – – marsalawijn

(2)

l

2204 21 88

– – – – – – – samoswijn en muskaatwijn van Limnos

(2)

l

2204 21 89

– – – – – – – portwijn

(1)

l

2204 21 90

– – – – – – – andere

(2)

l

2204 21 91

– – – – – – andere

(2)

l

– – – – andere:
– – – – – wijnen met beschermde oorsprongsbenaming (BOB) of

wijnen met beschermde geografische aanduiding (BGA):
2204 21 93

– – – – – – witte wijn

(3)

l

2204 21 94

– – – – – – andere

(3)

l

– – – – – andere cépagewijnen:

2204 21 95

– – – – – – witte wijn

(3)

l

2204 21 96

– – – – – – andere

(3)

l

– – – – – andere:

2204 21 97

– – – – – – witte wijn

(3)

l

2204 21 98

– – – – – – andere

(3)

l

2204 22

– – in verpakkingen inhoudende meer dan 2 l maar niet meer

32 €/hl

l

dan 10 l:
2204 22 10

– – – wijn, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2204 10,

verpakt in flessen, gesloten door middel van een champig
nonvormige stop, terwijl de afsluiting daarvan door draden,
banden of anderszins is geborgd; anders verpakte wijn die bij
20 °C een overdruk heeft die is teweeggebracht door kool
zuurgas in oplossing, van 1 of meer doch minder dan 3 bar
– – – andere:
– – – – in de Europese Unie geproduceerd:
– – – – – met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan

15 % vol:
– – – – – – wijnen met beschermde oorsprongsbenaming (BOB):

(1) Met
Met
Met
(2) Met
Met
Met
(3) Met
Met
Met
Met
Met

een
een
een
een
een
een
een
een
een
een
een

effectief
effectief
effectief
effectief
effectief
effectief
effectief
effectief
effectief
effectief
effectief

alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte

van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van

meer dan
meer dan
meer dan
meer dan
meer dan
meer dan
niet meer
meer dan
meer dan
meer dan
meer dan

15 doch niet meer dan 18 %
18 doch niet meer dan 22 %
22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.
15 doch niet meer dan 18 %
18 doch niet meer dan 22 %
22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.
dan 13 % vol: 13,1 €/hl.
13 doch niet meer dan 15 %
15 doch niet meer dan 18 %
18 doch niet meer dan 22 %
22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.

vol: 14,8 €/hl.
vol: 15,8 €/hl.
vol: 18,6 €/hl.
vol: 20,9 €/hl.

vol: 15,4 €/hl.
vol: 18,6 €/hl.
vol: 20,9 €/hl.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2204 22 22

– – – – – – – Bordeaux

(1)

l

2204 22 23

– – – – – – – Bourgogne

(1)

l

2204 22 24

– – – – – – – Beaujolais

(1)

l

2204 22 26

– – – – – – – Vallée du Rhône

(1)

l

2204 22 27

– – – – – – – Languedoc-Roussillon

(1)

l

2204 22 28

– – – – – – – Val de Loire

(1)

l

2204 22 32

– – – – – – – Piemonte

(1)

l

2204 22 33

– – – – – – – Tokaj

(1)

l

– – – – – – – andere:

2204 22 38

– – – – – – – – witte wijn

(1)

l

2204 22 78

– – – – – – – – andere

(1)

l

– – – – – – wijnen met beschermde geografische aanduiding (BGA):

2204 22 79

– – – – – – – witte wijn

(1)

l

2204 22 80

– – – – – – – andere

(1)

l

– – – – – – andere cépagewijnen:

2204 22 81

– – – – – – – witte wijn

(1)

l

2204 22 82

– – – – – – – andere

(1)

l

– – – – – – andere:

2204 22 83

– – – – – – – witte wijn

(1)

l

2204 22 84

– – – – – – – andere

(1)

l

– – – – – met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan

15 % vol:
– – – – – – wijnen met beschermde oorsprongsbenaming (BOB) of

wijnen met beschermde geografische aanduiding (BGA):
2204 22 85

– – – – – – – maderawijn en moscatel de Setubal

(2)

l

2204 22 86

– – – – – – – sherrywijn (xereswijn)

(2)

l

2204 22 88

– – – – – – – samoswijn en muskaatwijn van Limnos

(2)

l

2204 22 90

– – – – – – – andere

(3)

l

2204 22 91

– – – – – – andere

(3)

l

– – – – andere:

(1) Met een
13 doch
(2) Met een
Met een
Met een
(3) Met een
Met een
Met een

effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 13 % vol: 9,9 €/hl.Met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan
niet meer dan 15 % vol: 12,1 €/hl.
effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 15 doch niet meer dan 18 % vol: 12,1 €/hl.
effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 18 doch niet meer dan 22 % vol: 13,1 €/hl.
effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.
effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 15 doch niet meer dan 18 % vol: 15,4 €/hl.
effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 18 doch niet meer dan 22 % vol: 20,9 €/hl.
effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.
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1

2

3

4

– – – – – wijnen met beschermde oorsprongsbenaming (BOB) of

wijnen met beschermde geografische aanduiding (BGA):
2204 22 93

– – – – – – witte wijn

(1)

l

2204 22 94

– – – – – – andere

(1)

l

– – – – – andere cépagewijnen:

2204 22 95

– – – – – – witte wijn

(1)

l

2204 22 96

– – – – – – andere

(1)

l

– – – – – andere:

2204 22 97

– – – – – – witte wijn

(1)

l

2204 22 98

– – – – – – andere

(1)

l

2204 29

– – andere:

2204 29 10

– – – wijn, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2204 10,

32 €/hl

l

verpakt in flessen, gesloten door middel van een champig
nonvormige stop, terwijl de afsluiting daarvan door draden,
banden of anderszins is geborgd; anders verpakte wijn die bij
20 °C een overdruk heeft die is teweeggebracht door kool
zuurgas in oplossing, van 1 of meer doch minder dan 3 bar
– – – andere:
– – – – in de Europese Unie geproduceerd:
– – – – – met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan

15 % vol:
– – – – – – wijnen met beschermde oorsprongsbenaming (BOB):

2204 29 22

– – – – – – – Bordeaux

(2)

l

2204 29 23

– – – – – – – Bourgogne

(2)

l

2204 29 24

– – – – – – – Beaujolais

(2)

l

2204 29 26

– – – – – – – Vallée du Rhône

(2)

l

2204 29 27

– – – – – – – Languedoc-Roussillon

(2)

l

2204 29 28

– – – – – – – Val de Loire

(2)

l

2204 29 32

– – – – – – – Piemonte

(2)

l

– – – – – – – andere:

2204 29 38

– – – – – – – – witte wijn

(2)

l

2204 29 78

– – – – – – – – andere

(2)

l

(1) Met
Met
Met
Met
Met

een
een
een
een
een

effectief
effectief
effectief
effectief
effectief

alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte

van
van
van
van
van

niet meer
meer dan
meer dan
meer dan
meer dan

dan 13 % vol: 9,9 €/hl.
13 doch niet meer dan 15 % vol: 12,1 €/hl.
15 doch niet meer dan 18 % vol: 15,4 €/hl.
18 doch niet meer dan 22 % vol: 20,9 €/hl.
22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.
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1

2

3

4

– – – – – – wijnen met beschermde geografische aanduiding (BGA):

2204 29 79

– – – – – – – witte wijn

(1)

l

2204 29 80

– – – – – – – andere

(1)

l

– – – – – – andere cépagewijnen:

2204 29 81

– – – – – – – witte wijn

(1)

l

2204 29 82

– – – – – – – andere

(1)

l

– – – – – – andere:

2204 29 83

– – – – – – – witte wijn

(1)

l

2204 29 84

– – – – – – – andere

(1)

l

– – – – – met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan

15 % vol:
– – – – – – wijnen met beschermde oorsprongsbenaming (BOB) of

wijnen met beschermde geografische aanduiding (BGA):
2204 29 85

– – – – – – – maderawijn en moscatel de Setubal

(2)

l

2204 29 86

– – – – – – – sherrywijn (xereswijn)

(2)

l

2204 29 88

– – – – – – – samoswijn en muskaatwijn van Limnos

(3)

l

2204 29 90

– – – – – – – andere

(2)

l

2204 29 91

– – – – – – andere

(3)

l

– – – – andere:
– – – – – wijnen met beschermde oorsprongsbenaming (BOB) of

wijnen met beschermde geografische aanduiding (BGA):
2204 29 93

– – – – – – witte wijn

(4)

l

2204 29 94

– – – – – – andere

(4)

l

– – – – – andere cépagewijnen:

2204 29 95

– – – – – – witte wijn

(4)

l

2204 29 96

– – – – – – andere

(4)

l

– – – – – andere:

2204 29 97

– – – – – – witte wijn

(4)

l

2204 29 98

– – – – – – andere

(4)

l

(1) Met
Met
(2) Met
Met
Met
(3) Met
Met
Met
(4) Met
Met
Met
Met
Met

een
een
een
een
een
een
een
een
een
een
een
een
een

effectief
effectief
effectief
effectief
effectief
effectief
effectief
effectief
effectief
effectief
effectief
effectief
effectief

alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte
alcoholvolumegehalte

van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van

niet meer
meer dan
meer dan
meer dan
meer dan
meer dan
meer dan
meer dan
niet meer
meer dan
meer dan
meer dan
meer dan

dan 13 % vol: 9,9 €/hl.
13 doch niet meer dan 15 %
15 doch niet meer dan 18 %
18 doch niet meer dan 22 %
22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.
15 doch niet meer dan 18 %
18 doch niet meer dan 22 %
22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.
dan 13 % vol: 9,9 €/hl.
13 doch niet meer dan 15 %
15 doch niet meer dan 18 %
18 doch niet meer dan 22 %
22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.

vol: 12,1 €/hl.
vol: 12,1 €/hl.
vol: 13,1 €/hl.
vol: 15,4 €/hl.
vol: 20,9 €/hl.

vol: 12,1 €/hl.
vol: 15,4 €/hl.
vol: 20,9 €/hl.
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Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

32

l

2204 30

– andere druivenmost:

2204 30 10

– – gedeeltelijk gegiste druivenmost, ook indien de gisting op an

dere wijze dan door toevoegen van alcohol is gestuit
– – andere:
3

– – – met een dichtheid van niet meer dan 1,33 g/cm bij 20 °C en

met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan
1 % vol:
2204 30 92

– – – – geconcentreerd

(1)

l

2204 30 94

– – – – andere

(1)

l

– – – andere:

2204 30 96

– – – – geconcentreerd

(1)

l

2204 30 98

– – – – andere

(1)

l

2205

Vermout en andere wijn van verse druiven, bereid met aro
matische planten of met aromatische stoffen:

2205 10

– in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l:

2205 10 10

– – met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 18 %

10,9 €/hl

l

vol
2205 10 90

– – met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 18 % vol 0,9 €/% vol/hl +

2205 90

– andere:

2205 90 10

– – met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 18 %

vol
2205 90 90

– – met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 18 % vol

2206 00

Andere gegiste dranken (bijvoorbeeld appelwijn, perenwijn,
honingdrank, saké); mengsels van gegiste dranken en mengsels
van gegiste dranken met alcoholvrije dranken, elders genoemd
noch elders onder begrepen:

2206 00 10

– piquette

6,4 €/hl

l

9 €/hl

l

0,9 €/% vol/hl

l

1,3 €/% vol/hl
MIN 7,2 €/hl

l

– andere:
– – mousserend:

2206 00 31

– – – appelwijn en perenwijn

19,2 €/hl

l

2206 00 39

– – – andere

19,2 €/hl

l

– – niet mousserend, in verpakkingen inhoudende:
– – – niet meer dan 2 l:

2206 00 51

– – – – appelwijn en perenwijn

7,7 €/hl

l

2206 00 59

– – – – andere

7,7 €/hl

l

(1) Zie bijlage 2.
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1

2

3

4

– – – meer dan 2 l:

2206 00 81

– – – – appelwijn en perenwijn

5,76 €/hl

l

2206 00 89

– – – – andere

5,76 €/hl

l

2207

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumege
halte van 80 % vol of meer; ethylalcohol en gedistilleerde
dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte:

2207 10 00

– ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumege

19,2 €/hl

l

10,2 €/hl

l

halte van 80 % vol of meer
2207 20 00

– ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, onge

acht het gehalte
2208

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumege
halte van minder dan 80 % vol; gedistilleerde dranken, likeu
ren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten:

2208 20

– dranken, gedistilleerd uit wijn of druivenmoer:
– – in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l:
– – – gedistilleerd uit wijn:

2208 20 12

– – – – Cognac

vrij

l alc. 100 %

2208 20 14

– – – – Armagnac

vrij

l alc. 100 %

– – – – Brandy of Weinbrand:

2208 20 16

– – – – – Brandy de Jerez

vrij

l alc. 100 %

2208 20 18

– – – – – andere

vrij

l alc. 100 %

2208 20 19

– – – – andere

vrij

l alc. 100 %

– – – gedistilleerd uit druivenmoer:

2208 20 26

– – – – Grappa

vrij

l alc. 100 %

2208 20 28

– – – – andere

vrij

l alc. 100 %

– – in verpakkingen inhoudende meer dan 2 l:
– – – gedistilleerd uit wijn:

2208 20 62

– – – – Cognac

vrij

l alc. 100 %

2208 20 66

– – – – Brandy of Weinbrand

vrij

l alc. 100 %

2208 20 69

– – – – andere

vrij

l alc. 100 %

– – – gedistilleerd uit druivenmoer:

2208 20 86

– – – – Grappa

vrij

l alc. 100 %

2208 20 88

– – – – andere

vrij

l alc. 100 %

2208 30

– whisky:
– – zogenaamde Bourbon whiskey, in verpakkingen inhoudende:

2208 30 11

– – – niet meer dan 2 l

vrij

l alc. 100 %

2208 30 19

– – – meer dan 2 l

vrij

l alc. 100 %

vrij

l alc. 100 %

vrij

l alc. 100 %

– – zogenaamde Scotch whisky:

2208 30 30

– – – zogenaamde single malt whisky
– – – zogenaamde blended malt whisky, in verpakkingen inhouden

de:
2208 30 41

– – – – niet meer dan 2 l

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 211
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)
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1

2

3

4

vrij

l alc. 100 %

2208 30 49

– – – – meer dan 2 l
– – – zogenaamde single grain whisky en zogenaamde blended

grain whisky, in verpakkingen inhoudende:
2208 30 61

– – – – niet meer dan 2 l

vrij

l alc. 100 %

2208 30 69

– – – – meer dan 2 l

vrij

l alc. 100 %

– – – andere zogenaamde blended whisky, in verpakkingen inhou

dende:
2208 30 71

– – – – niet meer dan 2 l

vrij

l alc. 100 %

2208 30 79

– – – – meer dan 2 l

vrij

l alc. 100 %

– – andere, in verpakkingen inhoudende:

2208 30 82

– – – niet meer dan 2 l

vrij

l alc. 100 %

2208 30 88

– – – meer dan 2 l

vrij

l alc. 100 %

2208 40

– rum en andere gedistilleerde dranken verkregen door het

distilleren van gegiste suikerrietproducten:
– – in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l:

2208 40 11

– – – rum met een gehalte aan vluchtige stoffen, andere dan ethyl

alcohol en methylalcohol, van 225 g/hl zuivere alcohol of 0,6 €/% vol/hl +
meer, met een tolerantie van 10 percent
3,2 €/hl

l alc. 100 %

– – – andere:

2208 40 31

– – – – met een waarde van meer dan 7,9 €/l zuivere alcohol

2208 40 39

– – – – andere

vrij

l alc. 100 %

0,6 €/% vol/hl +
3,2 €/hl

l alc. 100 %

0,6 €/% vol/hl

l alc. 100 %

vrij

l alc. 100 %

0,6 €/% vol/hl

l alc. 100 %

– – in verpakkingen inhoudende meer dan 2 l:

2208 40 51

– – – rum met een gehalte aan vluchtige stoffen, andere dan ethyl

alcohol en methylalcohol, van 225 g/hl zuivere alcohol of
meer, met een tolerantie van 10 percent
– – – andere:

2208 40 91

– – – – met een waarde van meer dan 2 €/l zuivere alcohol

2208 40 99

– – – – andere

2208 50

– gin en jenever:
– – gin, in verpakkingen inhoudende:

2208 50 11

– – – niet meer dan 2 l

vrij

l alc. 100 %

2208 50 19

– – – meer dan 2 l

vrij

l alc. 100 %

– – jenever, in verpakkingen inhoudende:

2208 50 91

– – – niet meer dan 2 l

vrij

l alc. 100 %

2208 50 99

– – – meer dan 2 l

vrij

l alc. 100 %
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4

2208 60

– wodka:
– – met een alcoholvolumegehalte van niet meer dan 45,4 % vol, in

verpakkingen inhoudende:
2208 60 11

– – – niet meer dan 2 l

vrij

l alc. 100 %

2208 60 19

– – – meer dan 2 l

vrij

l alc. 100 %

– – met een alcoholvolumegehalte van meer dan 45,4 % vol, in

verpakkingen inhoudende:
2208 60 91

– – – niet meer dan 2 l

vrij

l alc. 100 %

2208 60 99

– – – meer dan 2 l

vrij

l alc. 100 %

2208 70

– likeuren:

2208 70 10

– – in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l

vrij

l alc. 100 %

2208 70 90

– – in verpakkingen inhoudende meer dan 2 l

vrij

l alc. 100 %

2208 90

– andere:
– – arak, in verpakkingen inhoudende:

2208 90 11

– – – niet meer dan 2 l

vrij

l alc. 100 %

2208 90 19

– – – meer dan 2 l

vrij

l alc. 100 %

– – pruimenbrandewijn, perenbrandewijn en kersenbrandewijn, in

verpakkingen inhoudende:
2208 90 33

– – – niet meer dan 2 l

vrij

l alc. 100 %

2208 90 38

– – – meer dan 2 l

vrij

l alc. 100 %

vrij

l alc. 100 %

– – andere gedistilleerde dranken en andere dranken die gedistil

leerde alcohol bevatten, in verpakkingen inhoudende:
– – – niet meer dan 2 l:

2208 90 41

– – – – ouzo
– – – – andere:
– – – – – gedistilleerde dranken:
– – – – – – uit fruit:

2208 90 45

– – – – – – – Calvados

vrij

l alc. 100 %

2208 90 48

– – – – – – – andere

vrij

l alc. 100 %

– – – – – – andere:

2208 90 54

– – – – – – – tequila

vrij

l alc. 100 %

2208 90 56

– – – – – – – andere

vrij

l alc. 100 %

2208 90 69

– – – – – andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten

vrij

l alc. 100 %

– – – meer dan 2 l:
– – – – gedistilleerde dranken:
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vrij

l alc. 100 %

2208 90 71

– – – – – uit fruit

2208 90 75

– – – – – tequila

vrij

l alc. 100 %

2208 90 77

– – – – – andere

vrij

l alc. 100 %

2208 90 78

– – – – andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten

vrij

l alc. 100 %

– – ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte

van minder dan 80 % vol, in verpakkingen inhoudende:
2208 90 91

– – – niet meer dan 2 l

2208 90 99

– – – meer dan 2 l

2209 00

Tafelazijn, natuurlijke of verkregen uit azijnzuur:

2209 00 11
2209 00 19

1 €/% vol/hl + 6,4
€/hl
l alc. 100 %
1 €/% vol/hl

l alc. 100 %

– – niet meer dan 2 l

6,4 €/hl

l

– – meer dan 2 l

4,8 €/hl

l

– wijnazijn, in verpakkingen inhoudende:

– andere, in verpakkingen inhoudende:

2209 00 91

– – niet meer dan 2 l

5,12 €/hl

l

2209 00 99

– – meer dan 2 l

3,84 €/hl

l
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RESTEN

EN

AFVAL VAN DE VOEDSELINDUSTRIE;
VOEDSEL VOOR DIEREN

BEREID

Aantekening
1.

Post 2309 omvat mede producten van de soort gebruikt voor het voederen
van dieren, elders genoemd noch elders onder begrepen, verkregen door het
behandelen van plantaardige of dierlijke zelfstandigheden, en wel zodanig
dat het wezenlijk karakter van die zelfstandigheden verloren is gegaan. Plant
aardige afval, plantaardige residuen en bijproducten van vorenbedoelde be
handeling vallen echter niet onder deze post.

Aanvullende aantekening
1.

Voor de toepassing van onderverdeling 2306 41 wordt als „kool- en raapzaad
met een laag gehalte aan erucazuur” aangemerkt, zaad bedoeld bij aanvul
lende aantekening 1 op hoofdstuk 12.

Aanvullende aantekeningen (GN)
1.

De onderverdelingen 2303 10 11 en 2303 10 19 omvatten uitsluitend de af
vallen verkregen bij de vervaardiging van maiszetmeel, met uitzondering van
mengsels van dergelijke afvallen met producten verkregen uit andere planten
of met producten verkregen bij de vervaardiging van maiszetmeel door
middel van een andere dan de natte methode.
Het gehalte aan zetmeel, overeenkomstig de methode opgenomen in bijlage
III, deel L, bij Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie, berekend
op de droge stof, mag niet meer bedragen dan 28 gewichtspercenten en het
gehalte aan vet, overeenkomstig de methode opgenomen in bijlage III, deel
H, van Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie, berekend op de
droge stof, mag niet meer bedragen dan 4,5 gewichtspercenten.

2.

Onderverdeling 2306 90 05 omvat uitsluitend de afvallen verkregen bij de
winning van olie uit maiskiemen met de volgende gehalten, berekend in
gewichtspercenten op de droge stof:
a) producten met een vetgehalte van minder dan 3 gewichtspercenten:
— zetmeelgehalte: minder dan 45 gewichtspercenten;
— proteïnegehalte (stikstof × 6,25): 11,5 of meer gewichtspercenten;
b) producten met een vetgehalte van 3 of meer doch niet meer dan 8 ge
wichtspercenten:
— zetmeelgehalte: minder dan 45 gewichtspercenten;
— proteïnegehalte (stikstof × 6,25): 13 of meer gewichtspercenten.
Deze afvallen mogen voorts geen bestanddelen bevatten die niet van de
maiskorrel afkomstig zijn.
Voor de bepaling van het zetmeel- en proteïnegehalte zijn de methoden van
toepassing die zijn omschreven in Verordening (EG) nr. 152/2009 van de
Commissie, bijlage III, delen L en C.
Voor de bepaling van het vetgehalte en het vochtgehalte zijn de methoden
van toepassing die zijn omschreven in Verordening (EG) nr. 152/2009 van
de Commissie, bijlage III, delen H en A, respectievelijk.
Producten die bestanddelen van mais bevatten die niet aan het oliewinnings
proces onderworpen zijn geweest en aan de werkelijke afvallen zijn toege
voegd, zijn van deze onderverdeling uitgezonderd.

3.

Voor de toepassing van de onderverdelingen 2307 00 11, 2307 00 19,
2308 00 11 en 2308 00 19, wordt verstaan onder:
— effectief alcohol-massagehalte: het aantal kg zuivere alcohol, aanwezig
in 100 kg van het product;
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— potentieel alcohol-massagehalte: het aantal kg zuivere alcohol dat kan
ontstaan door totale vergisting van de suiker die in 100 kg van het
product aanwezig is;
— totaal alcohol-massagehalte: de som van het effectief en het potentieel
alcohol-massagehalte;
— % mas: het symbool voor het alcohol-massagehalte.
4.

Voor de toepassing van de onderverdelingen 2309 10 11 tot en met
2309 10 70 en 2309 90 31 tot en met 2309 90 70 worden als „zuivelproduc
ten” aangemerkt, de producten bedoeld bij de posten 0401, 0402, 0404,
0405 en 0406 en de onderverdelingen 0403 10 11 tot en met 0403 10 39,
0403 90 11 tot en met 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 en 2106 90 51.

5.

Onderverdeling 2309 90 20 omvat uitsluitend afvallen verkregen bij de ver
vaardiging van maiszetmeel, met uitzondering van mengsels van dergelijke
afvallen met producten verkregen uit andere planten of met producten ver
kregen bij de vervaardiging van maiszetmeel door middel van een andere
dan de natte methode, bevattende:
— resten van het zeven van mais, gebruikt voor de vervaardiging van
maiszetmeel door middel van de natte methode, tot een hoeveelheid
van niet meer dan 15 gewichtspercenten en/of
— resten van zwelwater van mais afkomstig van de behandeling van mais
door middel van de natte methode, gebruikt voor de vervaardiging van
alcohol of van andere producten uit zetmeel.
Deze afvallen kunnen bovendien resten, ontstaan bij de winning van olie uit
maiskiemen, verkregen door middel van de natte methode, bevatten.
Het gehalte aan zetmeel, overeenkomstig de methode opgenomen in bijlage
III, deel L, bij Verordening (EG) nr. 152/2009, berekend op de droge stof,
mag niet meer bedragen dan 28 gewichtspercenten, het gehalte aan vet,
overeenkomstig de methode opgenomen in bijlage III, deel H, van Verorde
ning (EG) nr. 152/2009 van de Commissie, berekend op de droge stof, mag
niet meer bedragen dan 4,5 gewichtspercenten en het gehalte aan proteïne
mag niet meer bedragen dan 40 gewichtspercenten, berekend op het droge
gewicht overeenkomstig bijlage III, deel C, bij Verordening (EG) nr.
152/2009.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

vrij

—

ten

44 €/t

—

– – andere

89 €/t

—

2301

Meel, poeder en pellets van vlees, van slachtafvallen, van vis,
van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde
waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie; kanen:

2301 10 00

– meel, poeder en pellets, van vlees of van slachtafvallen; ka

nen
2301 20 00

– meel, poeder en pellets, van vis, van schaaldieren, van week

dieren of van andere ongewervelde waterdieren
2302

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het ma
len of van andere bewerkingen van granen of van peulvruch
ten, ook indien in pellets:

2302 10

– van mais:

2302 10 10

– – met een zetmeelgehalte van niet meer dan 35 gewichtspercen

2302 10 90
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

44 €/t (1)

—

89 €/t (1)

—

44 €/t

—

89 €/t

—

44 €/t (1)

—

89 €/t (1)

—

5,1

—

320 €/t (1)

—

2302 30

– van tarwe:

2302 30 10

– – met een zetmeelgehalte van niet meer dan 28 gewichtspercen

ten en waarvan niet meer dan 10 gewichtspercenten door een
zeef met mazen van 0,2 mm valt of, indien meer dan 10 ge
wichtspercenten van het product door de zeef valt, het asge
halte van het product dat door de zeef gevallen is, berekend op
basis van de droge stof, 1,5 gewichtspercent of meer bedraagt
2302 30 90

– – andere

2302 40

– van andere granen:
– – van rijst:

2302 40 02

– – – met een zetmeelgehalte van niet meer dan 35 gewichtspercen

ten
2302 40 08

– – – andere
– – andere:

2302 40 10

– – – met een zetmeelgehalte van niet meer dan 28 gewichtspercen

ten en waarvan niet meer dan 10 gewichtspercenten door een
zeef met mazen van 0,2 mm valt of, indien meer dan 10 ge
wichtspercenten van het product door de zeef valt, het asge
halte van het product dat door de zeef gevallen is, berekend
op basis van de droge stof, 1,5 gewichtspercent of meer be
draagt
2302 40 90

– – – andere

2302 50 00

– van peulvruchten

2303

Afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen, bieten
pulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de
suikerindustrie, bostel (brouwerijafval), afvallen van brande
rijen, ook indien in pellets:

2303 10

– afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen:
– – afvallen van maiszetmeelfabrieken (met uitzondering van in

gedikt zwelwater), met een gehalte aan proteïnen, berekend
op de droge stof:
2303 10 11

– – – van meer dan 40 gewichtspercenten

2303 10 19

– – – van niet meer dan 40 gewichtspercenten

vrij

—

2303 10 90

– – andere

vrij

—

2303 20

– bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen

van de suikerindustrie:
2303 20 10

– – bietenpulp

vrij

—

2303 20 90

– – andere

vrij

—

2303 30 00

– bostel (brouwerijafval) en afvallen van branderijen

vrij

—

(1) WTO-tariefcontingenten.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning
van sojaolie, ook indien fijngemaakt of in pellets

vrij

—

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning
van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in pellets

vrij

—

2304 00 00

2305 00 00

2306

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning
van plantaardige vetten of oliën, ook indien fijngemaakt of in
pellets, andere dan die bedoeld bij post 2304 of 2305:

2306 10 00

– van katoenzaad

vrij

—

2306 20 00

– van lijnzaad

vrij

—

2306 30 00

– van zonnebloempitten

vrij

—

– van kool- of van raapzaad:

2306 41 00

– – van kool- en raapzaad met een laag gehalte aan erucazuur

vrij

—

2306 49 00

– – andere

vrij

—

2306 50 00

– van kokosnoten of van kopra

vrij

—

2306 60 00

– van palmnoten of van palmpitten

vrij

—

2306 90

– andere:

2306 90 05

– – van maiskiemen

vrij

—

vrij

—

48 €/t

—

vrij

—

vrij

—

1,62 €/kg/tot. alc.

—

vrij

—

– – andere:
– – – perskoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie

verkregen afvallen:
2306 90 11

– – – – met een gehalte aan olijfolie van niet meer dan 3 gewichts

percenten
2306 90 19

– – – – met een gehalte aan olijfolie van meer dan 3 gewichtsper

centen
2306 90 90

– – – andere

2307 00

Wijnmoer; ruwe wijnsteen:
– wijnmoer:

2307 00 11

– – met een totaal alcohol-massagehalte van niet meer dan 7,9 %

mas en met een gehalte aan droge stof van 25 of meer ge
wichtspercenten
2307 00 19

– – andere

2307 00 90

– ruwe wijnsteen

2308 00

Plantaardige zelfstandigheden en plantaardig afval, plantaar
dige residuen en bijproducten, ook indien in pellets, van de
soort gebruikt voor het voederen van dieren, elders genoemd
noch elders onder begrepen:
– draf (droesem) van druiven:
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

1,62 €/kg/tot. alc.

—

vrij

—

1,6

—

vrij

—

498 €/t (1)

—

730 €/t (1)

—

948 €/t (1)

—

vrij

—

530 €/t (1)

—

888 €/t (1)

—

2308 00 11

– – met een totaal alcohol-massagehalte van niet meer dan 4,3 %

mas en met een gehalte aan droge stof van 40 of meer ge
wichtspercenten
2308 00 19

– – andere

2308 00 40

– eikels en wilde kastanjes; draf (droesem) van vruchten, andere

dan druiven
2308 00 90

– andere

2309

Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van die
ren:

2309 10

– honden- en kattenvoer, opgemaakt voor de verkoop in het

klein:
– – bevattende glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltod

extrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de onderverdelingen
1702 30 50,
1702 30 90,
1702 40 90,
1702 90 50
en
2106 90 55, zetmeel of zuivelproducten:
– – – bevattende zetmeel of glucose (druivensuiker), glucosestroop,

maltodextrine of maltodextrinestroop:
– – – – geen zetmeel bevattend of met een zetmeelgehalte van niet

meer dan 10 gewichtspercenten:
2309 10 11

– – – – – geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan

zuivelproducten van minder dan 10 gewichtspercenten
2309 10 13

– – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch

minder dan 50 gewichtspercenten
2309 10 15

– – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer doch

minder dan 75 gewichtspercenten
2309 10 19

– – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 75 of meer ge

wichtspercenten
– – – – met een zetmeelgehalte van meer dan 10 doch niet meer

dan 30 gewichtspercenten:
2309 10 31

– – – – – geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan

zuivelproducten van minder dan 10 gewichtspercenten
2309 10 33

– – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch

minder dan 50 gewichtspercenten
2309 10 39

– – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer ge

wichtspercenten
– – – – met een zetmeelgehalte van meer dan 30 gewichtspercenten:

(1) WTO-tariefcontingenten.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

102 €/t (1)

—

577 €/t (1)

—

730 €/t (1)

—

948 €/t (1)

—

9,6

—

3,8

—

vrij

—

23 €/t (1)

—

498 €/t

—

730 €/t

—

948 €/t

—

55 €/t (1)

—

2309 10 51

– – – – – geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan

zuivelproducten van minder dan 10 gewichtspercenten
2309 10 53

– – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch

minder dan 50 gewichtspercenten
2309 10 59

– – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer ge

wichtspercenten
2309 10 70

– – – geen zetmeel, glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltod

extrine of maltodextrinestroop, doch wel zuivelproducten be
vattend
2309 10 90

– – andere

2309 90

– andere:

2309 90 10

– – visperswater en perswater van zeezoogdieren („solubles”)

2309 90 20

– – producten bedoeld bij aanvullende aantekening (GN) 5 op dit

hoofdstuk
– – andere, zogenaamde „premelanges” daaronder begrepen:
– – – bevattende glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltod

extrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de onderverdelin
gen 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 en
2106 90 55, zetmeel of zuivelproducten:
– – – – bevattende zetmeel of glucose (druivensuiker), glucose

stroop, maltodextrine of maltodextrinestroop:
– – – – – geen zetmeel bevattend of met een zetmeelgehalte van niet

meer dan 10 gewichtspercenten:
2309 90 31

– – – – – – geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan

zuivelproducten van minder dan 10 gewichtspercenten
2309 90 33

– – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer

doch minder dan 50 gewichtspercenten
2309 90 35

– – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer

doch minder dan 75 gewichtspercenten
2309 90 39

– – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 75 of meer

gewichtspercenten
– – – – – met een zetmeelgehalte van meer dan 10 doch niet meer

dan 30 gewichtspercenten:
2309 90 41

– – – – – – geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan

zuivelproducten van minder dan 10 gewichtspercenten

(1) WTO-tariefcontingenten.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

530 €/t

—

888 €/t

—

102 €/t (1)

—

577 €/t

—

730 €/t

—

948 €/t

—

2309 90 43

– – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer

doch minder dan 50 gewichtspercenten
2309 90 49

– – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer

gewichtspercenten
– – – – – met een zetmeelgehalte van meer dan 30 gewichtspercen

ten:
2309 90 51

– – – – – – geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan

zuivelproducten van minder dan 10 gewichtspercenten
2309 90 53

– – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer

doch minder dan 50 gewichtspercenten
2309 90 59

– – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer

gewichtspercenten
2309 90 70

– – – – geen zetmeel, glucose (druivensuiker), glucosestroop, mal

todextrine of maltodextrinestroop, doch wel zuivelproducten
bevattend
– – – andere:

2309 90 91

– – – – bietenpulp waaraan melasse is toegevoegd

12

—

2309 90 96

– – – – andere

9,6

—

(1) WTO-tariefcontingenten.
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▼B
HOOFDSTUK 24
TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSSURROGATEN
Aantekening
1.

Medicinale sigaretten worden niet onder dit hoofdstuk ingedeeld (hoofdstuk
30).

Aanvullende aantekening
1.

Voor de toepassing van onderverdeling 2403 11 wordt als „waterpijptabak”
aangemerkt tabak die bestemd is om in een waterpijp te worden gerookt en
die bestaat uit een mengsel van tabak en glycerol, ook indien aromatische
oliën en extracten, melasse of suiker bevattend en ook indien gearomatiseerd
met vruchten. Tabaksvrije producten die bestemd zijn om in een waterpijp te
worden gerookt zijn evenwel uitgesloten van deze onderverdeling.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

11,2 MIN 22 €
MAX 56
€/100 kg/net (1)

—

11,2 MIN 22 €
MAX 56
€/100 kg/net

—

11,2 MIN 22 €
MAX 56
€/100 kg/net

—

11,2 MIN 22 €
MAX 56
€/100 kg/net (2)

—

10 MIN 22 €
MAX 56
€/100 kg/net (3)

—

11,2 MIN 22 €
MAX 56
€/100 kg/net (1)

—

11,2 MIN 22 €
MAX 56
€/100 kg/net

—

11,2 MIN 22 €
MAX 56
€/100 kg/net

—

2401

Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak; afvallen van tabak:

2401 10

– ongestripte tabak:

2401 10 35

– – „light-air-cured”

2401 10 60

2401 10 70

2401 10 85

2401 10 95

– – van de soort Oriënt, „sun-cured”

– – „dark-air-cured”

– – „flue-cured”

– – andere

2401 20

– geheel of gedeeltelijk gestripte tabak:

2401 20 35

– – „light-air-cured”

2401 20 60

2401 20 70

– – van de soort Oriënt, „sun-cured”

– – „dark-air-cured”

(1) Een gunstige tariefbehandeling voor tabak van de soort Burley (Burleyhybriden daaronder begrepen), „light-air-cured”, en voor tabak
van de soort Maryland, „light-air-cured”: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. Deze gunstige tariefbehandeling wordt slechts
verleend indien voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld in titel II, onder F, van de inleidende bepalingen.
(2) Een gunstige tariefbehandeling voor tabak van de soort Virginia, „flue-cured”: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. Deze gunstige
tariefbehandeling wordt slechts verleend indien voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld in titel II, onder F, van
de inleidende bepalingen.
(3) Een gunstige tariefbehandeling voor tabak „fire-cured”: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. Deze gunstige tariefbehandeling wordt
slechts verleend indien voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld in titel II, onder F, van de inleidende
bepalingen.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

11,2 MIN 22 €
MAX 56
€/100 kg/net (1)

—

11,2 MIN 22 €
MAX 56
€/100 kg/net (2)

—

11,2 MIN 22 €
MAX 56
€/100 kg/net

—

26

1 000 p/st

10

1 000 p/st

2401 20 85

2401 20 95

2401 30 00

– – „flue-cured”

– – andere

– afvallen van tabak

2402

Sigaren, cigarillo's en sigaretten, van tabak of van tabakssur
rogaten:

2402 10 00

– sigaren en cigarillo's, tabak bevattend

2402 20

– sigaretten, tabak bevattend:

2402 20 10

– – kruidnagels bevattend

2402 20 90

– – andere

57,6

1 000 p/st

2402 90 00

– andere

57,6

—

2403

Andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid; „ge
homogeniseerde” en „gereconstitueerde” tabak; tabaksextrac
ten en tabakssausen:

74,9

—

74,9

—

74,9

—

16,6

—

– rooktabak, ook indien tabakssurrogaten bevattend, ongeacht

in welke verhouding:
2403 11 00

– – waterpijptabak bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op

dit hoofdstuk
2403 19

– – andere:

2403 19 10

– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke ver

pakking van niet meer dan 500 g
2403 19 90

– – – andere
– andere:

2403 91 00

– – „gehomogeniseerde” en „gereconstitueerde” tabak

2403 99

– – andere:

2403 99 10

– – – pruimtabak en snuif (snuiftabak)

41,6

—

2403 99 90

– – – andere

16,6

—

(1) Een gunstige tariefbehandeling voor tabak van de soort Virginia, „flue-cured”: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. Deze gunstige
tariefbehandeling wordt slechts verleend indien voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld in titel II, onder F, van
de inleidende bepalingen.
(2) Een gunstige tariefbehandeling voor tabak „fire-cured”: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. Deze gunstige tariefbehandeling wordt
slechts verleend indien voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld in titel II, onder F, van de inleidende
bepalingen.
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▼B
AFDELING V
MINERALE PRODUCTEN
HOOFDSTUK 25
ZOUT; ZWAVEL; AARDE EN STEEN; GIPS, KALK EN CEMENT
Aantekeningen
1. Voor zover uit de context van de posten of uit aantekening 4 op dit hoofdstuk
niet het tegendeel blijkt, vallen onder dit hoofdstuk uitsluitend: producten in
ruwe staat en producten die zijn gewassen (ook met behulp van chemicaliën
die onzuiverheden verwijderen zonder de aard van het product te wijzigen),
fijngestampt, gemalen, geslibd, gezeefd of gekalibreerd, ook indien geconcen
treerd door flotatie, door magnetische afscheiding of door andere mechanische
of fysische werkwijzen (met uitzondering van kristallisatie). Producten die
gebrand of geroost zijn of zijn verkregen door vermenging, dan wel een
bewerking hebben ondergaan die uitgaat boven de in de verschillende posten
aangegeven bewerkingen, zijn evenwel van dit hoofdstuk uitgezonderd.
Aan de producten van dit hoofdstuk mag een zelfstandigheid zijn toegevoegd
om het verstuiven tegen te gaan, voor zover deze toevoeging de producten
niet méér geschikt maakt voor bijzondere toepassingen dan voor hun gebruik
in het algemeen.
2. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) gesublimeerde of geprecipiteerde zwavel en colloïdale zwavel (post 2802);
b) natuurlijke ijzerhoudende verfaarden die in totaal 70 of meer gewichts
percenten ijzerverbindingen, berekend als Fe2O3, bevatten (post 2821);
c) geneesmiddelen en andere producten, bedoeld bij hoofdstuk 30;
d) parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten (hoofdstuk 33);
e) stenen voor bestrating, plaveien en trottoirbanden (post 6801); blokjes en
dergelijke voor mozaïeken (post 6802); dakleien en leien voor bouwwer
ken (post 6803);
f) edelstenen en halfedelstenen (post 7102 of 7103);
g) gecultiveerde kristallen (andere dan optische elementen), wegende per stuk
2,5 g of meer, van natriumchloride of van magnesiumoxide, bedoeld bij
post 3824; optische elementen van natriumchloride of van magnesiu
moxide (post 9001);
h) biljartkrijt (post 9504);
ij) schrijf- of tekenkrijt en kleermakerskrijt (post 9609).
3. Producten die zowel onder post 2517 als onder een andere post van hoofdstuk
25 kunnen vallen, worden ingedeeld onder post 2517.
4. Post 2530 omvat onder meer: vermiculiet, perliet en chloriet, niet geëxpan
deerd; verfaarden, ook indien gebrand of onderling vermengd; natuurlijk ijzer
glimmer; meerschuim, ook in gepolijste stukken, en barnsteen (amber); sa
mengekit meerschuim en samengekit barnsteen (ambroïde), enkel gemouleerd
in platen, staven of in dergelijke vormen; git; strontianiet (natuurlijk stronti
umcarbonaat), ook indien gebrand, met uitzondering van strontiumoxide; stuk
ken en scherven van aardewerk, brokken steen en brokken beton.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

vrij

—

2501 00

Zout (keuken- en tafelzout en gedenatureerd zout daaronder
begrepen) en zuiver natriumchloride, ook indien in waterige
oplossing of met toegevoegde zelfstandigheden om het klonte
ren tegen te gaan of om de strooibaarheid te bevorderen; zee
water:

2501 00 10

– zeewater; moederloog
– zout (steen-, klip- en mijnzout, zeezout, geraffineerd zout, met

inbegrip van bereid industrie-, keuken- en tafelzout) en zuiver
natriumchloride, ook indien opgelost in water of met toege
voegde zelfstandigheden om het klonteren tegen te gaan of om
de strooibaarheid te bevorderen:
2501 00 31

– – bestemd om chemisch te worden verwerkt (het scheiden van

natrium en chloor) voor de vervaardiging van andere produc
ten (1)
– – ander:

2501 00 51

– – – gedenatureerd (2), dan wel bestemd voor ander industrieel

gebruik (raffineren daaronder begrepen), met uitzondering
van het conserveren of het bereiden van producten voor men
selijke of dierlijke consumptie (1)
1,7 €/1 000 kg/net

—

– – – ander:

2501 00 91

– – – – zout geschikt voor menselijke consumptie

2,6 €/1 000 kg/net

—

2501 00 99

– – – – ander

2,6 €/1 000 kg/net

—

2502 00 00

IJzerkies, ongeroost

vrij

—

2503 00

Zwavel van alle soorten, andere dan gesublimeerde, geprecipi
teerde en colloïdale zwavel:

2503 00 10

– ruwe zwavel en niet-geraffineerde zwavel

vrij

—

2503 00 90

– andere

1,7

—

2504

Natuurlijk grafiet:

2504 10 00

– in poeder of in schilfers

vrij

—

2504 90 00

– ander

vrij

—

2505

Natuurlijk zand van alle soorten, ook indien gekleurd, ander
dan metaalhoudend zand bedoeld bij hoofdstuk 26:

2505 10 00

– kiezelzand en kwartszand

vrij

—

2505 90 00

– ander zand

vrij

—

2506

Kwarts (ander dan natuurlijk zand); kwartsiet, ook indien
enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in platen
van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen,
door splijten of op dergelijke wijze:

2506 10 00

– kwarts

vrij

—

2506 20 00

– kwartsiet

vrij

—

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld in titel II, onder F, van de
inleidende bepalingen.
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2507 00

Kaolien en andere kaolienhoudende klei, ook indien gebrand:

2507 00 20

– kaolien

vrij

—

2507 00 80

– andere kaolienhoudende klei

vrij

—

2508

Andere klei (andere dan geëxpandeerde klei bedoeld bij post
6806), andalusiet, kyaniet, sillimaniet, ook indien gebrand;
mulliet; chamotte- en dinasaarde:

2508 10 00

– bentoniet

vrij

—

2508 30 00

– vuurvaste klei

vrij

—

2508 40 00

– andere klei

vrij

—

2508 50 00

– andalusiet, kyaniet en sillimaniet

vrij

—

2508 60 00

– mulliet

vrij

—

2508 70 00

– chamotte- en dinasaarde

vrij

—

2509 00 00

Krijt

vrij

—

2510

Natuurlijk calciumfosfaat, natuurlijk aluminiumcalciumfosfaat
en gefosfateerd krijt:

2510 10 00

– niet gemalen

vrij

—

2510 20 00

– gemalen

vrij

—

2511

Natuurlijk bariumsulfaat (zwaarspaat, bariet); natuurlijk ba
riumcarbonaat (witheriet), ook indien gebrand, ander dan ba
riumoxide bedoeld bij post 2816:

2511 10 00

– natuurlijk bariumsulfaat (zwaarspaat, bariet)

vrij

—

2511 20 00

– natuurlijk bariumcarbonaat (witheriet)

vrij

—

2512 00 00

Diatomeeënaarde (bijvoorbeeld kiezelgoer, bergmeel, dia
tomiet) en andere dergelijke kiezelaarden met een schijnbare
dichtheid van 1 of minder, ook indien gebrand

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

2513

Puimsteen; amaril; natuurlijk korund, natuurlijk granaat en
andere natuurlijke schuur-, slijp- en polijstmiddelen, ook in
dien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan:

2513 10 00

– puimsteen

2513 20 00

– amaril, natuurlijk korund, natuurlijk granaat en andere na

tuurlijke schuur-, slijp- en polijstmiddelen
2514 00 00

Leisteen, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in
blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, ver
kregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze
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vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

2515

Marmer, travertijn, ecaussine en andere kalksteen voor de
steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, met een schijnbare
dichtheid van 2,5 of meer, en albast, ook indien enkel kant
recht behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante
of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of
op dergelijke wijze:
– marmer en travertijn:

2515 11 00

– – onbewerkt of enkel kantrecht behouwen

2515 12 00

– – blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, ver

kregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze
2515 20 00

– ecaussine en andere kalksteen voor de steenhouwerij of voor

het bouwbedrijf; albast
2516

Graniet, porfier, basalt, zandsteen en andere natuursteen voor
de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, ook indien enkel
kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van vier
kante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splij
ten of op dergelijke wijze:
– graniet:

2516 11 00

– – onbewerkt of enkel kantrecht behouwen

2516 12 00

– – blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, ver

kregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze
2516 20 00

– zandsteen

2516 90 00

– andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouw

bedrijf
2517

Keistenen, grind, steenslag, van de soort gewoonlijk gebruikt
voor de vervaardiging van beton, voor het verharden van we
gen, als ballastbed voor spoorwegen of als andere ballast, rol
stenen en vuurstenen, ook indien zij een warmtebehandeling
hebben ondergaan; macadam van hoogovenslakken, van me
taalslakken of van dergelijke industriële afvallen, ook indien
dit de in het eerste gedeelte van de post genoemde stoffen
bevat; teermacadam; korrels, scherven, splinters en poeder
van de steensoorten bedoeld bij de posten 2515 en 2516, ook
indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan:

2517 10

– keistenen, grind en steenslag van de soort gewoonlijk ge

bruikt voor de vervaardiging van beton, voor het verharden
van wegen, als ballastbed voor spoorwegen of als andere
ballast, rolstenen en vuursteen, ook indien zij een warmtebe
handeling hebben ondergaan:
2517 10 10

– – keistenen, grind, vuurstenen en rolstenen

vrij

—

2517 10 20

– – steenslag van dolomiet en van kalksteen

vrij

—

2517 10 80

– – andere

vrij

—

2517 20 00

– macadam van hoogovenslakken, van metaalslakken of van

vrij

—

vrij

—

vrij

—

dergelijke industriële afvallen, ook indien dit de in onderver
deling 2517 10 genoemde stoffen bevat
2517 30 00

– teermacadam
– korrels, scherven, splinters en poeder van de steensoorten

bedoeld bij de posten 2515 en 2516, ook indien zij een warm
tebehandeling hebben ondergaan:
2517 41 00

– – van marmer
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vrij

—

2517 49 00

– – andere

2518

Dolomiet, ook indien gesinterd of gebrand, daaronder begre
pen dolomiet, enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of
in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door
zagen, door splijten of op dergelijke wijze; stamp- en strijk
massa van dolomiet:

2518 10 00

– dolomiet, niet gebrand noch gesinterd

vrij

—

2518 20 00

– dolomiet, gebrand of gesinterd

vrij

—

2518 30 00

– stamp- en strijkmassa van dolomiet

vrij

—

2519

Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet); gesmolten mag
nesia; doodgebrande magnesia (gesinterd), ook indien geringe
hoeveelheden andere oxiden bevattend die vóór het sinteren
toegevoegd zijn; ander magnesiumoxide, ook indien zuiver:

2519 10 00

– natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet)

vrij

—

2519 90

– ander:

2519 90 10

– – magnesiumoxide, ander dan gebrand natuurlijk magnesiumcar

1,7

—

bonaat
2519 90 30

– – doodgebrande magnesia (gesinterd)

vrij

—

2519 90 90

– – andere

vrij

—

2520

Gips; anhydriet; gebrand gips, ook indien gekleurd of met
toevoeging van kleine hoeveelheden bindingsversnellers of
-vertragers:

2520 10 00

– gips; anhydriet

vrij

—

2520 20 00

– gebrand gips

vrij

—

2521 00 00

Kalksteen voor hoogoventoeslag; kalksteen voor de vervaardi
ging van kalk of van cement

vrij

—

2522

Ongebluste kalk, gebluste kalk en hydraulische kalk, andere
dan calciumoxide en calciumhydroxide bedoeld bij post 2825:

2522 10 00

– ongebluste kalk

1,7

—

2522 20 00

– gebluste kalk

1,7

—

2522 30 00

– hydraulische kalk

1,7

—

2523

Hydraulisch cement (cementklinker daaronder begrepen), ook
indien gekleurd:

2523 10 00

– cementklinker

1,7

—

1,7

—

– portlandcement:

2523 21 00

– – wit, ook indien kunstmatig gekleurd
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2523 29 00

– – ander

1,7

—

2523 30 00

– aluminiumcement

1,7

—

2523 90 00

– ander hydraulisch cement

1,7

—

2524

Asbest:

2524 10 00

– crocidoliet

vrij

—

2524 90 00

– ander

vrij

—

2525

Mica, micasplittings daaronder begrepen; afval van mica:

2525 10 00

– ruw mica, mica in bladen en micasplittings

vrij

—

2525 20 00

– micapoeder

vrij

—

2525 30 00

– afval van mica

vrij

—

2526

Natuurlijk speksteen, ook indien enkel kantrecht behouwen,
dan wel in blokken of in platen van vierkante of van recht
hoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op der
gelijke wijze; talk:

2526 10 00

– niet fijngemaakt, noch gemalen

vrij

—

2526 20 00

– fijngemaakt of gemalen

vrij

—

Natuurlijke boraten en concentraten daarvan, ook indien ge
brand, doch met uitzondering van boraten verkregen uit na
tuurlijke pekel (brijn); natuurlijk boorzuur met een gehalte
aan H3BO3 van niet meer dan 85 gewichtspercenten, berekend
op de droge stof

vrij

—

vrij

—

vrij

—

[2527]
2528 00 00

2529

Veldspaat; leuciet; nefelien en nefelien-syeniet; vloeispaat:

2529 10 00

– veldspaat
– vloeispaat:

2529 21 00

– – bevattende niet meer dan 97 gewichtspercenten calcium

fluoride
2529 22 00

– – bevattende meer dan 97 gewichtspercenten calciumfluoride

vrij

—

2529 30 00

– leuciet; nefelien en nefelien-syeniet

vrij

—

2530

Minerale stoffen, elders genoemd noch elders onder begrepen:

2530 10 00

– vermiculiet, perliet en chloriet, niet geëxpandeerd

vrij

—

2530 20 00

– kieseriet, epsomiet (natuurlijk magnesiumsulfaat)

vrij

—

2530 90 00

– andere

vrij

—
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HOOFDSTUK 26
ERTSEN, SLAKKEN EN ASSEN
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) slakken en dergelijke industriële afvallen, tot macadam verwerkt (post
2517);
b) natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet), ook indien gebrand of ges
interd (post 2519);
c) slib afkomstig uit opslagtanks van aardolie, dat hoofdzakelijk dergelijke
olie bevat (post 2710);
d) fosfaatslakken als bedoeld bij hoofdstuk 31;
e) slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol (post 6806);
f) resten en afvallen van edele metalen of van metalen geplateerd met edele
metalen; andere resten en afvallen bevattende edele metalen of verbindin
gen van edele metalen, van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor het te
rugwinnen van edele metalen (post 7112);
g) door het smelten van ertsen verkregen kopersteen, matten van nikkel of
matten van kobalt (afdeling XV).
2. Voor de toepassing van de posten 2601 tot en met 2617 worden onder
„ertsen” verstaan: ertsen die worden gebruikt in de metallurgie voor het win
nen van kwikzilver, van de metalen bedoeld bij post 2844 of van de metalen
bedoeld bij de afdelingen XIV en XV, ook indien zij bestemd zijn voor
andere doeleinden, mits zij geen andere bewerkingen hebben ondergaan dan
gebruikelijk is in de metallurgie.
3. Post 2620 heeft uitsluitend betrekking op:
a) slakken, assen en residuen van de soorten die in de industrie worden
gebruikt voor het daaruit winnen van metaal of voor het vervaardigen
van chemische metaalverbindingen, met uitzondering van assen en resi
duen afkomstig van de verbranding van stedelijk afval (post 2621);
b) slakken, assen en residuen die arseen bevatten, ook indien zij metalen
bevatten, van de soort gebruikt voor het winnen van arseen of van metalen
of voor het vervaardigen van chemische verbindingen daarvan.

Aanvullende aantekeningen
1. Voor de toepassing van onderverdeling 2620 21 wordt onder „slib van lood
houdende benzine en slib van loodhoudende antiklopmiddelen” verstaan, slib
afkomstig uit opslagtanks van loodhoudende benzine en loodhoudende anti
klopmiddelen (bijvoorbeeld tetraethyllood) en hoofdzakelijk bestaande uit
lood, loodverbindingen en ijzeroxide.
2. Slakken, assen en residuen die arseen, kwik, thallium of mengsels daarvan
bevatten, van de soort gebruikt voor het winnen van arseen of van deze
metalen of voor het vervaardigen van chemische verbindingen daarvan, moe
ten worden ingedeeld onder onderverdeling 2620 60.
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2601

IJzererts en concentraten daarvan, geroost ijzerkies (pyrietas)
daaronder begrepen:
– ijzererts en concentraten daarvan, andere dan geroost ijzer

kies (pyrietas):
2601 11 00

– – niet geagglomereerd

vrij

—

2601 12 00

– – geagglomereerd

vrij

—

2601 20 00

– geroost ijzerkies (pyrietas)

vrij

—

2602 00 00

Mangaanerts en concentraten daarvan, ijzerhoudend man
gaanerts en concentraten daarvan met een mangaangehalte
van 20 of meer gewichtspercenten, berekend op de droge stof,
daaronder begrepen

vrij

—

2603 00 00

Kopererts en concentraten daarvan

vrij

—

2604 00 00

Nikkelerts en concentraten daarvan

vrij

—

2605 00 00

Kobalterts en concentraten daarvan

vrij

—

2606 00 00

Aluminiumerts en concentraten daarvan

vrij

—

2607 00 00

Looderts en concentraten daarvan

vrij

—

2608 00 00

Zinkerts en concentraten daarvan

vrij

—

2609 00 00

Tinerts en concentraten daarvan

vrij

—

2610 00 00

Chroomerts en concentraten daarvan

vrij

—

2611 00 00

Wolfraamerts en concentraten daarvan

vrij

—

2612

Uranium- of thoriumertsen en concentraten daarvan:

2612 10

– uraniumerts en concentraten daarvan:

2612 10 10

– – uraniumerts en pekblende en concentraten daarvan, met een

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

uraniumgehalte van meer dan 5 gewichtspercenten (Euratom)
2612 10 90

– – ander

2612 20

– thoriumerts en concentraten daarvan:

2612 20 10

– – monaziet; uranium-thorianiet en andere thoriumertsen en con

centraten daarvan, met een thoriumgehalte van meer dan 20 ge
wichtspercenten (Euratom)
2612 20 90

– – ander

2613

Molybdeenerts en concentraten daarvan:

2613 10 00

– geroost

vrij

—

2613 90 00

– andere

vrij

—

2614 00 00

Titaanerts en concentraten daarvan

vrij

—

2615

Niobium-, tantaal-, vanadium- of zirkoniumertsen en concen
traten daarvan:

2615 10 00

– zirkoniumerts en concentraten daarvan

vrij

—
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vrij

—

2615 90 00

– andere

2616

Ertsen van edele metalen en concentraten daarvan:

2616 10 00

– zilvererts en concentraten daarvan

vrij

—

2616 90 00

– andere

vrij

—

2617

Andere ertsen en concentraten daarvan:

2617 10 00

– antimoonerts en concentraten daarvan

vrij

—

2617 90 00

– andere

vrij

—

2618 00 00

Gegranuleerde hoogovenslakken (slakkenzand) verkregen bij
de vervaardiging van ijzer en staal

vrij

—

2619 00

Slakken (andere dan gegranuleerde hoogovenslakken), wals
schilfers en ander bij de vervaardiging van ijzer en staal ver
kregen afval:

2619 00 20

– afval geschikt voor het recupereren van ijzer of van mangaan

vrij

—

2619 00 90

– andere

vrij

—

2620

Slakken, assen en residuen (andere dan die verkregen bij de
vervaardiging van ijzer en staal), die metaal, arseen of ver
bindingen daarvan bevatten:
– hoofdzakelijk zink bevattend:

2620 11 00

– – hardzink

vrij

—

2620 19 00

– – andere

vrij

—

vrij

—

– hoofdzakelijk lood bevattend:

2620 21 00

– – slib van loodhoudende benzine en slib van loodhoudende

antiklopmiddelen
2620 29 00

– – andere

vrij

—

2620 30 00

– hoofdzakelijk koper bevattend

vrij

—

2620 40 00

– hoofdzakelijk aluminium bevattend

vrij

—

2620 60 00

– arseen, kwik, thallium of mengsels daarvan bevattend, van

vrij

—

vrij

—

de soort gebruikt voor het winnen van arseen of van deze
metalen of voor het vervaardigen van chemische verbindin
gen daarvan
– andere:

2620 91 00

– – antimoon, beryllium, cadmium, chroom of mengsels daar

van bevattend
2620 99

– – andere:

2620 99 10

– – – hoofdzakelijk nikkel bevattend

vrij

—

2620 99 20

– – – hoofdzakelijk niobium of tantaal bevattend

vrij

—
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2620 99 40

– – – hoofdzakelijk tin bevattend

vrij

—

2620 99 60

– – – hoofdzakelijk titaan bevattend

vrij

—

2620 99 95

– – – andere

vrij

—

2621

Andere slakken en andere assen, as van zeewier daaronder
begrepen; assen en residuen afkomstig van de verbranding
van stedelijk afval:

2621 10 00

– assen en residuen afkomstig van de verbranding van stedelijk

afval

vrij

—

– andere

vrij

—

2621 90 00
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HOOFDSTUK 27
MINERALE BRANDSTOFFEN, AARDOLIE EN DISTILLATIEPRODUC
TEN DAARVAN; BITUMINEUZE STOFFEN; MINERALE WAS
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) geïsoleerde chemisch welbepaalde organische verbindingen; deze uitzon
dering heeft geen betrekking op zuiver methaan en op zuiver propaan, die
onder post 2711 worden ingedeeld;
b) geneesmiddelen bedoeld bij de posten 3003 en 3004;
c) gemengde onverzadigde koolwaterstoffen bedoeld bij de posten 3301,
3302 en 3805.
2. De uitdrukkingen „aardolie” en „olie uit bitumineuze mineralen”, die gebezigd
zijn in de tekst van post 2710, worden geacht niet alleen betrekking te hebben
op aardolie en op olie uit bitumineuze mineralen, doch eveneens op dergelijke
olie en op hoofdzakelijk uit gemengde onverzadigde koolwaterstoffen be
staande olie, waarin het gewicht van de niet-aromatische bestanddelen dat
van de aromatische bestanddelen overtreft, ongeacht de wijze waarop deze
producten zijn verkregen.
Deze uitdrukkingen hebben echter geen betrekking op vloeibare synthetische
polyolefinen die voor minder dan 60 % van hun volume overdistilleren bij
300 °C, herleid tot een druk van 1 013 mbar met toepassing van een lagedruk
distillatiemethode (hoofdstuk 39).
3. Voor de toepassing van post 2710 worden als „afvalolie” aangemerkt, afval
stoffen die hoofdzakelijk aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten
(zoals omschreven in aantekening 2 op dit hoofdstuk), ook indien gemengd
met water. Tot deze afvalstoffen behoren onder meer:
a) olie die niet langer geschikt is voor zijn oorspronkelijke gebruik (bijvoor
beeld afgewerkte smeerolie, afgewerkte hydraulische olie en afgewerkte
transformatorolie);
b) slib afkomstig uit opslagtanks van aardolie, dat hoofdzakelijk dergelijke
olie bevat en een hoge concentratie additieven (bijvoorbeeld chemicaliën)
van de soort gebruikt bij het vervaardigen van primaire producten;
c) oliën in de vorm van emulsies in water of van mengsels met water, zoals
die afkomstig van het lekken van olie, van het reinigen van opslagtanks of
van het gebruik van boor-, draai- of snijoliën bij machinale bewerkingen.

Aanvullende aantekeningen
1. Voor de toepassing van onderverdeling 2701 11 wordt als „antraciet” aange
merkt, steenkool met een gehalte aan vluchtige stoffen (berekend op het
droge, mineraalvrije product) van niet meer dan 14 %.
2. Voor de toepassing van onderverdeling 2701 12 wordt als „bitumineuze steen
kool” aangemerkt, steenkool met een gehalte aan vluchtige stoffen (berekend
op het droge, mineraalvrije product) van meer dan 14 % en met een calorische
waarde (berekend op het vochtige, mineraalvrije product) van 5 833 kcal/kg of
meer.
3. Voor de toepassing van de onderverdelingen 2707 10, 2707 20, 2707 30 en
2707 40 worden als „benzol (benzeen)”, „toluol (tolueen)”, „xylol (xylenen)”,
en „naftaleen” aangemerkt, producten die respectievelijk meer dan 50 ge
wichtspercenten benzeen, tolueen, xyleen of naftaleen bevatten.
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4. Voor de toepassing van onderverdeling 2710 12 worden als „lichte oliën en
preparaten” aangemerkt, de oliën en preparaten die, distillatieverliezen in
begrepen, voor ten minste 90 % van hun volume overdistilleren bij 210 °C,
een en ander bepaald volgens de methode ISO 3405, die gelijkwaardig is aan
de methode ASTM D 86.
5. Voor de toepassing van de onderverdelingen bedoeld bij post 2710 wordt als
„biodiesel” aangemerkt monoalkylesters van vetzuren van de soorten die als
brandstof worden gebruikt, verkregen uit dierlijke of plantaardige vetten en
oliën, ook indien gebruikt.
Aanvullende aantekeningen (GN) (1)
1. Voor de toepassing van onderverdeling 2707 99 80 worden als „fenolen”
aangemerkt, producten die meer dan 50 gewichtspercenten fenolen bevatten.
2. Voor de toepassing van post 2710 worden aangemerkt als:
a) „speciale lichte oliën” (onderverdelingen 2710 12 21 en 2710 12 25), de
lichte oliën omschreven onder aanvullende aantekening 4 op dit hoofdstuk,
die geen antiklopmiddelen bevatten en waarvan het verschil tussen de
temperatuur waarbij, distillatieverliezen inbegrepen, 5 % van hun volume
overdistilleert, en de temperatuur waarbij, distillatieverliezen inbegrepen,
90 % van hun volume overdistilleert, niet meer bedraagt dan 60 °C;
b) „white spirit” (onderverdeling 2710 12 21), de onder a) hiervoor bedoelde
speciale lichte oliën, waarvan het ontvlammingspunt, bepaald volgens de
methode EN ISO 13736, boven 21 °C ligt;
c) „halfzware oliën” (onderverdelingen 2710 19 11 tot en met 2710 19 29),
de oliën en preparaten die, distillatieverliezen inbegrepen, voor minder
dan 90 % bij 210 °C en voor ten minste 65 % bij 250 °C van hun volume
overdistilleren, een en ander bepaald volgens de methode ISO 3405 (ge
lijkwaardig met de methode ASTM D 86);
d) „zware oliën” (onderverdelingen 2710 19 31 tot en met 2710 19 99 en
2710 20 11 tot en met 2710 20 90), de oliën en preparaten die, distillatie
verliezen inbegrepen, voor minder dan 65 % van hun volume overdistille
ren bij 250 °C, een en ander bepaald volgens de methode ISO 3405
(gelijkwaardig met de methode ASTM D 86), of waarvan het distillatie
percentage bij 250 °C volgens deze methode niet kan worden vastgesteld;
e) „gasolie” (onderverdelingen 2710 19 31 tot en met 2710 19 48 en
2710 20 11 tot en met 2710 20 19), de onder d) hiervoor bedoelde zware
oliën die, distillatieverliezen inbegrepen, voor ten minste 85 % van hun
volume overdistilleren bij 350 °C, een en ander bepaald volgens de me
thode ISO 3405 (gelijkwaardig met de methode ASTM D 86);
f) „stookolie” (onderverdelingen 2710 19 51 tot en met 2710 19 67 en
2710 20 32 tot en met 2710 20 38), de onder d) hiervoor bedoelde zware
oliën, andere dan gasolie, bedoeld onder e) hiervoor, die gelet op de kleur
na verdunning (K) een viscositeit (V) hebben, welke
— hetzij gelijk is aan of lager is dan de waarden van regel I van onder
staande tabel, indien het gehalte aan sulfaatas, bepaald volgens de
methode ISO 3987, minder bedraagt dan 1 % en indien het verzepings
getal, bepaald volgens de methode ISO 6293-1 of ISO 6293-2, lager is
dan 4 (behalve wanneer het product één of meer biocomponenten
bevat, in welk geval de vereiste in dit streepje dat het verzepingsgetal
lager moet zijn dan 4, niet van toepassing is),
— hetzij hoger is dan de waarden van regel II van onderstaande tabel,
indien het vloeipunt, bepaald volgens de methode ISO 3016, 10 °C of
meer bedraagt;
(1) Tenzij anders aangegeven wordt onder „methode” de laatste versie verstaan van de
determinatiemethoden die door de Europese Commissie voor Normalisatie, de Internatio
nale Organisatie voor Normalisatie (ISO) of de American Society for Testing and Materi
als (ASTM) zijn aanvaard.
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— hetzij ligt tussen de waarden vermeld in de regels I en II van onder
staande tabel of gelijk is aan de waarden van regel II van die tabel,
indien zij voor ten minste 25 % van hun volume overdistilleren bij
300 °C, bepaald volgens de methode ISO 3405 (gelijkwaardig met
de methode ASTM D 86) of, indien zij voor minder dan 25 % van
hun volume overdistilleren bij 300 °C, wanneer hun vloeipunt hoger
is dan minus 10 °C, bepaald volgens de methode ISO 3016; dit is
uitsluitend van toepassing op oliën met een kleur na verdunning (K)
die lager is dan 2.

Vergelijkingstabel kleur na verdunning (K) / viscositeit (V)
0

0,5

1

1,5

2

2,5

I

4

4

4

5,4

9

15,1

II

7

7

7

7

9

15,1

Kleur (K)

Viscositeit
(V)

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

25,3 42,4 71,1

119

200

335

562

943 1 580 2 650

25,3 42,4 71,1

119

200

335

562

943 1 580 2 650

Onder „viscositeit (V)” wordt verstaan, de kinematische viscositeit bij
50 °C, uitgedrukt in 10–6 m2 s–1, bepaald volgens de methode EN ISO
3104.
Onder „kleur na verdunning (K)” wordt verstaan de kleur, bepaald vol
gens de methode ISO 2049 (gelijkwaardig met de methode ASTM D 1500),
die het product heeft verkregen na verdunning van één volume-eenheid met
xyleen, tolueen of een ander geschikt oplosmiddel tot 100 volume-een
heden. De kleur moet dadelijk na de verdunning van het product worden
bepaald.
Onder „biocomponenten” worden dierlijke of plantaardige vetten, dierlijke
of plantaardige oliën of monoalkylesters van vetzuren (FAMAE) verstaan.
De kleur van de stookolie bedoeld bij de onderverdelingen 2710 19 51 tot
en met 2710 19 67 en 2710 20 32 tot en met 2710 20 38 moet een natuur
lijke zijn.
Deze onderverdelingen omvatten niet de onder d) hiervoor bedoelde zware
oliën waarvoor niet kan worden vastgesteld:
— hetzij het distillatiepercentage (nul wordt hierbij ook als een percen
tage beschouwd) bij 250 °C, bepaald volgens de methode ISO 3405
(gelijkwaardig met de methode ASTM D 86);
— hetzij de kinematische viscositeit bij 50 °C, een en ander bepaald
volgens de methode EN ISO 3104;
— hetzij de kleur na verdunning (K), bepaald volgens de methode ISO
2049 (gelijkwaardig met de methode ASTM D 1500).
Deze producten worden ingedeeld onder de onderverdelingen 2710 19 71
tot en met 2710 19 99 of 2710 20 90;
g) „bevat biodiesel” houdt in dat de producten van onderverdeling 2710 20
een minimumgehalte bevatten aan biodiesel, d.w.z. monoalkylesters van
vetzuren (FAMAE) van de soort die als brandstof wordt gebruikt, van
0,5 volumepercent (bepaald volgens de methode EN 14078).
3. Voor de toepassing van post 2712 wordt als „ruwe vaseline” (onderverdeling
2712 10 10) aangemerkt, vaseline met een natuurlijke kleur van meer dan 4,5,
bepaald volgens de methode ISO 2049 (gelijkwaardig met de methode ASTM
D 1500).
4. Voor de toepassing van de onderverdelingen 2712 90 31 tot en met
2712 90 39 worden als „ruw” aangemerkt, de producten:
a) met een oliegehalte van ten minste 3,5 gewichtspercenten, indien de vis
cositeit bij 100°C, bepaald volgens de methode EN ISO 3104, minder dan
9 × 10– 6 m2 s– 1 bedraagt, of

6,5

7

7,5 en
meer
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b) met een natuurlijke kleur van meer dan 3, bepaald volgens de methode
ISO 2049 (gelijkwaardig met de methode ASTM D 1500), indien de vis
cositeit bij 100 °C, bepaald volgens de methode EN ISO 3104, ten minste
9 × 10–6 m2 s–1 bedraagt.
5. Onder „aangewezen behandeling” in de zin van de posten 2710 tot en met
2712 worden de volgende bewerkingen verstaan:
a) vacuümdistillatie;
b) herdistillatie volgens een proces van ver doorgevoerde splitsing;
c) kraken;
d) reforming;
e) extractie met behulp van selectieve oplosmiddelen;
f) een bewerking bestaande uit alle navolgende behandelingen: behandelen
met geconcentreerd zwavelzuur, met rokend zwavelzuur of met zwavel
zuuranhydride, neutraliseren met behulp van alkalische stoffen, ontkleuren
en zuiveren met behulp van van nature actieve aarde, van geactiveerde
aarde, van actieve koolstof of van bauxiet;
g) polymeriseren;
h) alkyleren;
ij) isomeriseren;
k) uitsluitend voor de producten van de onderverdelingen 2710 19 31 tot en
met 2710 19 99: ontzwavelen met gebruikmaking van waterstof, waardoor
het zwavelgehalte van de behandelde producten met ten minste 85 %
wordt verlaagd (methode EN ISO 20846, EN ISO 20884 of EN ISO 14596
of EN ISO 24260, EN ISO 20847 en EN ISO 8754);
l) uitsluitend voor de producten van post 2710: ontparaffineren, anders dan
door enkel filtreren;
m) uitsluitend voor de producten van de onderverdelingen 2710 19 31 tot en
met 2710 19 99: behandelen met waterstof, uitgezonderd ontzwavelen,
waarbij de waterstof actief deelneemt aan een scheikundige reactie die,
met behulp van een katalysator, onder een druk van meer dan 20 bar en
bij een temperatuur van meer dan 250 °C wordt teweeggebracht. Eind
behandeling met waterstof van smeeroliën bedoeld bij de onderverdelin
gen 2710 19 71 tot en met 2710 19 99, die in het bijzonder ten doel heeft
de kleur of de stabiliteit te verbeteren (bijvoorbeeld „hydrofinishing” of
ontkleuren), wordt daarentegen niet aangemerkt als een aangewezen be
handeling;
n) uitsluitend voor de producten van de onderverdelingen 2710 19 51 tot en
met 2710 19 67: atmosferische distillatie, mits deze producten, distillatie
verliezen inbegrepen, voor minder dan 30 % van hun volume overdistil
leren bij 300 °C, een en ander bepaald volgens de methode ISO 3405
(gelijkwaardig met de methode ASTM D 86). Wanneer deze producten,
distillatieverliezen inbegrepen, voor 30 % of meer van hun volume over
distilleren bij 300 °C, een en ander bepaald volgens de methode ISO 3405
(gelijkwaardig met de methode ASTM D 86), worden de hoeveelheden
producten, die eventueel bij de atmosferische distillatie worden verkregen
en die vallen onder de onderverdelingen 2710 12 11 tot en met
2710 12 90 of 2710 19 11 tot en met 2710 19 29, onderworpen aan de
rechten opgenomen bij de onderverdelingen 2710 19 62 tot en met
2710 19 67, berekend naar de soort en de waarde van de gebruikte pro
ducten en op basis van het nettogewicht van de verkregen producten.
Deze bepaling is niet van toepassing op de verkregen producten, die
bestemd zijn om, binnen een termijn van ten hoogste zes maanden en
onder andere door de bevoegde autoriteiten vast te stellen voorwaarden
en bepalingen, een aangewezen behandeling te ondergaan of om chemisch
te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen
behandeling;
o) uitsluitend voor de producten van de onderverdelingen 2710 19 71 tot en
met 2710 19 99: behandelen met gebruikmaking van hoogfrequente gli
montlading;
p) uitsluitend voor de producten van onderverdeling 2712 90 31: olieafschei
ding door gefractioneerde kristallisatie.
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Indien aan de vorengenoemde behandelingen op technische gronden een
voorbehandeling moet voorafgaan, geldt de vrijstelling alleen voor de hoe
veelheden producten die bestemd zijn om aan bovengenoemde aangewezen
behandelingen te worden onderworpen en deze behandelingen ook werkelijk
ondergaan; de vrijstelling geldt eveneens voor de eventuele verliezen bij de
voorbehandeling.
6. De hoeveelheden producten, die eventueel worden verkregen bij de chemische
verwerking of bij de voorbehandeling, indien deze op technische gronden
moet voorafgaan, en welke vallen onder de posten 2710 en 2711 en de
onderverdelingen 2707 10 00, 2707 20 00, 2707 30 00, 2707 50 00, 2712 10,
2712 20, 2712 90 31 tot en met 2712 90 99 en 2713 90 worden onderworpen
aan de rechten, opgenomen voor producten „bestemd voor ander gebruik”,
berekend naar de soort en de waarde van de gebruikte producten en op basis
van het nettogewicht van de verkregen producten. Deze bepaling is niet van
toepassing op de onder de posten 2710 tot en met 2712 vallende producten,
indien deze bestemd zijn om, binnen een termijn van ten hoogste zes maanden
en onder andere door de bevoegde autoriteiten vast te stellen voorwaarden en
bepalingen, een aangewezen behandeling te ondergaan of om opnieuw che
misch te worden verwerkt.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

2701

Steenkool; briketten, eierkolen en dergelijke van steenkool ver
vaardigde vaste brandstoffen:
– steenkool, ook indien in poedervorm, doch niet geperst:

2701 11 00

– – antraciet

2701 12

– – bitumineuze steenkool:

2701 12 10

– – – cokeskolen

vrij

—

2701 12 90

– – – andere

vrij

—

2701 19 00

– – andere steenkool

vrij

—

2701 20 00

– briketten, eierkolen en dergelijke van steenkool vervaardigde

vrij

—

vaste brandstoffen
2702

Bruinkool, ook indien geperst, andere dan git:

2702 10 00

– bruinkool, ook indien in poedervorm, doch niet geperst

vrij

—

2702 20 00

– geperste bruinkool

vrij

—

2703 00 00

Turf, turfstrooisel daaronder begrepen, ook indien geperst

vrij

—

2704 00

Cokes en halfcokes, van steenkool, van bruinkool of van turf,
ook indien geperst; retortenkool:

2704 00 10

– cokes en halfcokes, van steenkool

vrij

—

2704 00 30

– cokes en halfcokes, van bruinkool

vrij

—

2704 00 90

– andere

vrij

—

2705 00 00

Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, an
dere dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen

vrij

1 000 m3

Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf en andere minerale
teersoorten, ook indien gedehydreerd of gedeeltelijk gedistil
leerd („topped”), zogenaamde mengteer daaronder begrepen

vrij

—

2706 00 00
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2707

Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van
hogetemperatuur-steenkoolteer; dergelijke producten waarin
het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de
niet-aromatische overtreft:

2707 10 00

– benzol (benzeen)

3 (1)

—

2707 20 00

– toluol (tolueen)

3 (1)

—

2707 30 00

– xylol (xylenen)

3 (1)

—

2707 40 00

– naftaleen

vrij

—

2707 50 00

– andere mengsels van aromatische koolwaterstoffen die, dis

3 (1)

—

1,7

—

1,7

—

tillatieverliezen inbegrepen, voor 65 % of meer van hun vo
lume overdistilleren bij 250 °C, bepaald volgens de methode
ISO 3405, die gelijkwaardig is aan de methode ASTM D 86
– andere:

2707 91 00

– – creosootolie

2707 99

– – andere:
– – – ruwe oliën:

2707 99 11

– – – – ruwe lichte oliën die voor 90 % of meer van hun volume

overdistilleren bij 200 °C of lager
2707 99 19

– – – – andere

vrij

—

2707 99 20

– – – zwavelhoudende tops; antraceen

vrij

—

2707 99 50

– – – teeroliebasen

1,7

—

2707 99 80

– – – fenolen

1,2

—

vrij

—

1,7

—

– – – andere:

2707 99 91

– – – – bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij

post 2803 (2)
2707 99 99

– – – – andere

2708

Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale
teer:

2708 10 00

– pek

vrij

—

2708 20 00

– pekcokes

vrij

—

2709 00

Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen:

2709 00 10

– aardgascondensaten

vrij

—

2709 00 90

– andere

vrij

—

(1) „Vrij” voor ander gebruik dan om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof onder de voorwaarden en
bepalingen die zijn vastgesteld bij de op dit gebied geldende bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening
(EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4,7 (2)

—

4,7 (2) (3)

—

2710

Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen andere dan ruwe;
preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer ge
wichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen,
elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie:
– aardolie en olie uit bitumineuze mineralen (andere dan ruwe)

en preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer
gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen,
elders genoemd noch elders onder begrepen, andere dan die
welke biodiesel bevatten en andere dan afvalolie:
2710 12

– – lichte oliën en preparaten:

2710 12 11

– – – bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan (1)

2710 12 15

– – – bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere

werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij on
derverdeling 2710 12 11 (1)
– – – bestemd voor ander gebruik:
– – – – speciale lichte oliën:

2710 12 21

– – – – – white spirit

4,7

—

2710 12 25

– – – – – andere

4,7

—

4,7

—

4,7

m3 (4)

4,7

m3 (4)

– – – – andere:
– – – – – motorbenzine:

2710 12 31

– – – – – – vliegtuigbenzine
– – – – – – andere, met een loodgehalte van:
– – – – – – – niet meer dan 0,013 g/l:

2710 12 41

– – – – – – – – met een octaangetal (RON) van minder dan 95

2710 12 45

– – – – – – – – met een octaangetal (RON) van 95 of meer doch

minder dan 98
2710 12 49

– – – – – – – – met een octaangetal (RON) van 98 of meer

4,7

m3 (4)

2710 12 50

– – – – – – – meer dan 0,013 g/l

4,7

m3 (4)

2710 12 70

– – – – – lichte reactiemotorbrandstof

4,7

—

2710 12 90

– – – – – andere lichte oliën

4,7

—

2710 19

– – andere:

4,7 (2)

—

– – – halfzware oliën:

2710 19 11

– – – – bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan (1)

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
(2) Autonoom douanerecht: vrij.
(3) Zie aanvullende aantekening (GN) 6.
(4) Gemeten bij een temperatuur van 15 °C.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4,7 (2) (3)

—

4,7 (2)

—

2710 19 15

– – – – bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een an

dere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld
bij onderverdeling 2710 19 11 (1)
– – – – bestemd voor ander gebruik:
– – – – – kerosine (lamppetroleum of lampolie):

2710 19 21

– – – – – – reactiemotorbrandstof

2710 19 25

– – – – – – andere

4,7

—

2710 19 29

– – – – – andere

4,7

—

3,5 (2)

—

3,5 (2) (3)

—

3,5 (4)

—

3,5 (4)

—

3,5 (4)

—

3,5 (4)

—

3,5 (2)

—

3,5 (2) (3)

—

3,5

—

3,5

—

3,5

—

– – – zware oliën:
– – – – gasolie:

2710 19 31

– – – – – bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan (1)

2710 19 35

– – – – – bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een

andere werkwijze dan een aangewezen behandeling be
doeld bij onderverdeling 2710 19 31 (1)
– – – – – bestemd voor ander gebruik:

2710 19 43

– – – – – – met een zwavelgehalte van niet meer dan 0,001 ge

wichtspercent
2710 19 46

– – – – – – met een zwavelgehalte van meer dan 0,001 doch niet

meer dan 0,002 gewichtspercent
2710 19 47

– – – – – – met een zwavelgehalte van meer dan 0,002 doch niet

meer dan 0,1 gewichtspercent
2710 19 48

– – – – – – met een zwavelgehalte van meer dan 0,1 gewichtsper

cent
– – – – stookolie:

2710 19 51

– – – – – bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan (1)

2710 19 55

– – – – – bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een

andere werkwijze dan een aangewezen behandeling be
doeld bij onderverdeling 2710 19 51 (1)
– – – – – bestemd voor ander gebruik:

2710 19 62

– – – – – – met een zwavelgehalte van niet meer dan 0,1 gewichts

percent
2710 19 66

– – – – – – met een zwavelgehalte van meer dan 0,1 doch niet meer

dan 0,5 gewichtspercent
2710 19 67

– – – – – – met een zwavelgehalte van meer dan 0,5 gewichtsper

cent

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
2
( ) Autonoom douanerecht: vrij.
(3) Zie aanvullende aantekening (GN) 6.
(4) Dit douanerecht is, op autonome basis en voor onbepaalde tijd, verlaagd tot nul (schorsing) voor gasolie met een zwavelgehalte van
niet meer dan 0,2 gewichtspercent.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3,7 (2)

—

3,7 (2) (3)

—

– – – – smeerolie en andere oliën:

2710 19 71

– – – – – bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan (1)

2710 19 75

– – – – – bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een

andere werkwijze dan een aangewezen behandeling be
doeld bij onderverdeling 2710 19 71 (1)
– – – – – bestemd voor ander gebruik:

2710 19 81

– – – – – – motorolie, compressorolie, turbineolie

3,7

—

2710 19 83

– – – – – – hydraulische olie

3,7

—

2710 19 85

– – – – – – white oils, paraffinum liquidum

3,7

—

2710 19 87

– – – – – – versnellingsbakolie

3,7

—

2710 19 91

– – – – – – olie voor de metaalbewerking, olie voor het insmeren

3,7

—

van vormen, corrosiewerende olie
2710 19 93

– – – – – – isolatieolie

3,7

—

2710 19 99

– – – – – – andere smeerolie en andere oliën

3,7

—

2710 20

– aardolie en olie uit bitumineuze mineralen (andere dan ruwe)

3,5 (4)

—

3,5 (4)

—

3,5 (4)

—

en preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer
gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen,
elders genoemd noch elders onder begrepen, en die biodiesel
bevatten, andere dan afvalolie:
– – gasolie:

2710 20 11

– – – met een zwavelgehalte van niet meer dan 0,001 gewichts

percent
2710 20 16

– – – met een zwavelgehalte van meer dan 0,001 doch niet meer

dan 0,1 gewichtspercent
2710 20 19

– – – met een zwavelgehalte van meer dan 0,1 gewichtspercent
– – stookolie:

2710 20 32

– – – met een zwavelgehalte van niet meer dan 0,5 gewichtspercent

3,5

—

2710 20 38

– – – met een zwavelgehalte van meer dan 0,5 gewichtspercent

3,5

—

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
2
( ) Autonoom douanerecht: vrij.
(3) Zie aanvullende aantekening (GN) 6.
(4) Dit douanerecht is, op autonome basis en voor onbepaalde tijd, verlaagd tot nul (schorsing) voor gasolie met een zwavelgehalte van
niet meer dan 0,2 gewichtspercent.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3,7

—

3,5

—

3,5 (1)

—

0,7 (2)

TJ

8

—

vrij

—

0,7 (2)

—

0,7 (2) (4)

—

0,7

—

0,7

—

0,7 (2)

—

0,7 (2) (4)

—

0,7

—

0,7

—

2710 20 90

– – andere oliën
– afvalolie:

2710 91 00

– – bevattende polychloorbifenylen (PCB's), polychloorterfeny

len (PCT's) of polybroombifenylen (PBB's)
2710 99 00

– – andere

2711

Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen:
– vloeibaar gemaakt:

2711 11 00

– – aardgas

2711 12

– – propaan:
– – – propaan met een zuiverheidsgraad van 99 % of meer:

2711 12 11

– – – – bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als

andere brandstof
2711 12 19

– – – – bestemd voor ander gebruik (3)
– – – ander:

2711 12 91

– – – – bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan (3)

2711 12 93

– – – – bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een an

dere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld
bij onderverdeling 2711 12 91 (3)
– – – – bestemd voor ander gebruik:

2711 12 94

– – – – – met een zuiverheidsgraad van meer dan 90 doch minder

dan 99 %
2711 12 97

– – – – – ander

2711 13

– – butanen:

2711 13 10

– – – bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan (3)

2711 13 30

– – – bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere

werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij on
derverdeling 2711 13 10 (3)
– – – bestemd voor ander gebruik:

2711 13 91

– – – – met een zuiverheidsgraad van meer dan 90 doch minder dan

95 %
2711 13 97

– – – – andere

2711 14 00

– – ethyleen, propyleen, butyleen en butadieen

0,7 (2)

—

2711 19 00

– – andere

0,7 (2)

—

(1) Dit douanerecht is, op autonome basis, geschorst voor onbepaalde tijd voor de producten die bestemd zijn om een aangewezen
behandeling te ondergaan (Taric-code 2710 99 00 10). Het in aanmerking komen voor deze schorsing is onderworpen aan de voor
waarden en bepalingen die zijn vastgesteld bij de op dit gebied geldende bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van
Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
2
( ) Autonoom douanerecht: vrij.
3
( ) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
(4) Zie aanvullende aantekening (GN) 6.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

– gasvormig:

2711 21 00

– – aardgas

0,7 (1)

TJ

2711 29 00

– – andere

0,7 (1)

—

2712

Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, „slack
wax”, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en
dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen produc
ten, ook indien gekleurd:

2712 10

– vaseline:

2712 10 10

– – ruwe

0,7 (1)

—

2712 10 90

– – andere

2,2

—

2712 20

– paraffine bevattende minder dan 0,75 gewichtspercent olie:

2712 20 10

– – synthetische paraffine met een molecuulgewicht van 460 of

vrij

—

2,2

—

meer doch niet meer dan 1 560
2712 20 90

– – andere

2712 90

– andere:
– – ozokeriet, montaanwas en turfwas (natuurlijke producten):

2712 90 11

– – – ruwe

0,7

—

2712 90 19

– – – andere

2,2

—

0,7 (1)

—

0,7 (1) (3)

—

0,7

—

vrij

—

2,2

—

– – andere:
– – – ruwe:

2712 90 31

– – – – bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan (2)

2712 90 33

– – – – bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een an

dere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld
bij onderverdeling 2712 90 31 (2)
2712 90 39

– – – – bestemd voor ander gebruik
– – – andere:

2712 90 91

– – – – mengsels van 1-alkenen bevattende 80 of meer gewichts

percenten 1-alkenen met een ketenlengte van 24 of meer
doch niet meer dan 28 koolstofatomen
2712 90 99

– – – – andere

2713

Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van
aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen:
– petroleumcokes:

(1) Autonoom douanerecht: vrij.
(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
(3) Zie aanvullende aantekening (GN) 6.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2713 11 00

– – niet gecalcineerd

vrij

—

2713 12 00

– – gecalcineerd

vrij

—

2713 20 00

– petroleumbitumen

vrij

—

2713 90

– andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze

0,7 (2)

—

0,7

—

mineralen:
2713 90 10

– – bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post

2803 (1)
2713 90 90

– – andere

2714

Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen
en bitumineus zand; asfaltiet en asfaltsteen:

2714 10 00

– bitumineuze leisteen en bitumineus zand

vrij

—

2714 90 00

– andere

vrij

—

2715 00 00

Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk
bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van mi
nerale teerpek (bijvoorbeeld bitumineuze mastiek, vloeibitu
men of koudasfalt („cut-back”))

vrij

—

Elektrische energie

vrij

1 000 kWh

2716 00 00

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
(2) Autonoom douanerecht: vrij.
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▼B
AFDELING VI
PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE EN VAN DE AANVERWANTE
INDUSTRIEËN
Aantekeningen
1. A) Producten (andere dan radioactieve metaalertsen) die beantwoorden aan de
omschrijving van post 2844 of 2845 moeten worden ingedeeld onder die
posten en niet onder een andere post van de nomenclatuur.
B) Behoudens het bepaalde onder A) hiervoor, moeten producten die beant
woorden aan de omschrijving van post 2843, 2846 of 2852 worden in
gedeeld onder die posten en niet onder een andere post van afdeling VI.
2. Behoudens het bepaalde in aantekening 1 hiervoor, moeten alle producten die
behoren tot een der posten 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306,
3307, 3506, 3707 of 3808, hetzij omdat ze zijn opgemaakt voor de verkoop in
het klein, hetzij omdat ze voorkomen in afgemeten hoeveelheden, worden
ingedeeld onder die posten en niet onder een andere post van de nomencla
tuur.
3. Goederen aangeboden in stellen of assortimenten en bestaande uit twee of
meer bestanddelen die geheel of gedeeltelijk tot een der posten van deze
afdeling behoren en waarvan kan worden onderkend dat zij bestemd zijn
om, door vermenging, een product bedoeld bij afdeling VI of VII te ver
krijgen, worden ingedeeld onder de post die betrekking heeft op dit product,
mits:
a) duidelijk kan worden onderkend dat zij, gezien de wijze van opmaak,
bestemd zijn om gezamenlijk te worden gebruikt, zonder eerst opnieuw
te worden verpakt;
b) zij gelijktijdig worden aangeboden;
c) onderkend kan worden dat zij, gezien aard of hoeveelheid, elkaars com
plement zijn.
HOOFDSTUK 28
ANORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN; ANORGANISCHE OF
ORGANISCHE VERBINDINGEN VAN EDELE METALEN, VAN
RADIOACTIEVE ELEMENTEN, VAN ZELDZAME AARDMETALEN
EN VAN ISOTOPEN
Aantekeningen
1. De posten van dit hoofdstuk hebben, voor zover uit de context niet het tegen
deel blijkt, uitsluitend betrekking op:
a) geïsoleerde chemische elementen en geïsoleerde chemisch welbepaalde
verbindingen, ook indien zij onzuiverheden bevatten;
b) waterige oplossingen van de producten, bedoeld onder a) hiervoor;
c) andere oplossingen van de hiervoor onder a) bedoelde producten, voor
zover deze oplossingen gebruikelijke en noodzakelijke bereidingsvormen
zijn die uitsluitend zijn gekozen om veiligheidsredenen of om de producten
geschikt te maken voor vervoer en voor zover de oplosmiddelen de pro
ducten niet méér geschikt maken voor bijzondere toepassingen dan voor
hun gebruik in het algemeen;
d) producten bedoeld onder a), b) of c) hiervoor, waaraan een stabilisator
(zelfstandigheden om het klonteren tegen te gaan daaronder begrepen) is
toegevoegd, nodig voor de houdbaarheid of voor het vervoer;
e) producten bedoeld onder a), b), c) of d) hiervoor, waaraan een zelfstandig
heid is toegevoegd om het verstuiven tegen te gaan of waaraan een kleur
middel is toegevoegd om het onderkennen ervan te vergemakkelijken dan
wel om veiligheidsredenen, voor zover deze toevoegingen de producten
niet méér geschikt maken voor bijzondere toepassingen dan voor hun
gebruik in het algemeen.
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▼B
2. Naast dithionieten en sulfoxylaten, gestabiliseerd met organische stoffen (post
2831), de anorganische carbonaten en peroxocarbonaten (post 2836), de cya
niden, oxycyaniden en complexe cyaniden van anorganische basen (post
2837), de anorganische fulminaten, cyanaten en thiocyanaten (post 2842),
de organische producten begrepen onder de posten 2843 tot en met 2846
en 2852 en de carbiden (post 2849), worden alleen de hieronder genoemde
koolstofverbindingen onder dit hoofdstuk ingedeeld:
a) oxiden van koolstof, waterstofcyanide (blauwzuur), knalzuur, isocyaan
zuur, thiocyaanzuur en andere al dan niet complexe cyaanzuren (post
2811);
b) carbonylhalogeniden (post 2812);
c) koolstofdisulfide (post 2813);
d) thiocarbonaten, selenocarbonaten en tellurocarbonaten, selenocyanaten en
tellurocyanaten, tetrathiocyanatodiamine chromaten (reineckaten) en andere
complexe anorganische cyanaten (post 2842);
e) waterstofperoxide in vaste toestand gebracht met ureum (post 2847), kool
stofoxidesulfide, thiocarbonylhalogeniden, cyaan, cyaanhalogeniden, cy
aanamide en metaalverbindingen van cyaanamide (post 2853), met uitzon
dering van calciumcyaanamide, ook indien zuiver (hoofdstuk 31).
3. Behoudens het bepaalde in aantekening 1 op afdeling VI, omvat dit hoofdstuk
niet:
a) natriumchloride en magnesiumoxide, ook indien zuiver, en andere produc
ten bedoeld bij afdeling V;
b) producten die zowel tot de anorganische verbindingen als tot de organische
verbindingen zijn te rekenen, andere dan die bedoeld bij aantekening 2
hiervoor;
c) producten bedoeld bij de aantekeningen 2, 3, 4 en 5 op hoofdstuk 31;
d) anorganische producten van de soort gebruikt als „lichtgevende stoffen”
(luminoforen) bedoeld bij post 3206; glasfritten en ander glas, in de vorm
van poeder, van korreltjes, van schilfers of van vlokken, bedoeld bij post
3207;
e) kunstmatig grafiet (post 3801), preparaten en ladingen, voor brandblus
apparaten, alsmede brandblusbommen (post 3813), radeervloeistoffen in
verpakkingen voor de verkoop in het klein (post 3824) en gecultiveerde
kristallen — andere dan optische elementen — van alkalimetaalhalogeni
den of van aardalkalimetaalhalogeniden, wegende per stuk 2,5 g of meer
(post 3824);
f) natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen
en poeder en stof van dergelijke stenen (posten 7102 tot en met 7105),
alsmede edele metalen en legeringen daarvan bedoeld bij hoofdstuk 71;
g) metalen, ook indien zuiver, legeringen van metalen en cermets, gesinterde
metaalcarbiden daaronder begrepen (metaalcarbiden gesinterd met een me
taal), bedoeld bij afdeling XV;
h) optische elementen, bijvoorbeeld van alkalimetaalhalogeniden of van aard
alkalimetaalhalogeniden (post 9001).
4. Chemisch welbepaalde complexe zuren, bestaande uit een verbinding van een
anorganisch zuur bedoeld bij onderdeel II, en een metaalzuur (hydroxide)
bedoeld bij onderdeel IV, worden ingedeeld onder post 2811.
5. De posten 2826 tot en met 2842 hebben alleen betrekking op de zouten en
peroxozouten van metalen of van ammonium.
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Voor zover uit de context niet het tegendeel blijkt, worden dubbelzouten en
complexe zouten ingedeeld onder post 2842.
6. Onder post 2844 worden slechts de hierna genoemde producten ingedeeld:
a) technetium (atoomnummer 43), promethium (atoomnummer 61), polonium
(atoomnummer 84) en alle elementen met een atoomnummer hoger
dan 84;
b) natuurlijke en kunstmatige radioactieve isotopen (isotopen van edele of
onedele metalen bedoeld bij de afdelingen XIV en XV daaronder begre
pen), ook indien onderling vermengd;
c) anorganische of organische verbindingen van de hiervoor bedoelde ele
menten en isotopen, al dan niet chemisch welbepaald, ook indien onderling
vermengd;
d) legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten
en mengsels die de hiervoor bedoelde elementen of isotopen dan wel
anorganische of organische verbindingen daarvan bevatten en een speci
fieke radioactiviteit hebben van meer dan 74 Bq/g (0,002 μCi/g);
e) gebruikte (bestraalde) splijtstofelementen van kernreactoren;
f) radioactieve afvalstoffen, ook indien zij nog bruikbaar zijn.
Voor de toepassing van deze aantekening en van de posten 2844 en 2845
wordt onder „isotopen” verstaan:
— geïsoleerde nucliden, met uitzondering van de chemische elementen die in
de natuur monoïsotopisch voorkomen,
— mengsels van isotopen van hetzelfde element, verrijkt aan een of meer van
hun isotopen, dat wil zeggen elementen waarvan de natuurlijke isotopen
samenstelling kunstmatig is gewijzigd.
7. Post 2853 omvat eveneens koperfosfide (fosforkoper) bevattende meer dan
15 gewichtspercenten fosfor.
8. Chemische elementen, zoals silicium en seleen (selenium), die met het oog op
hun gebruik voor elektronische doeleinden gedoopt zijn, worden onder hoofd
stuk 28 ingedeeld, indien zij ruw getrokken zijn of voorkomen in de vorm van
cilinders of staven. In de vorm van schijven, plaatjes of dergelijke, worden zij
onder post 3818 ingedeeld.
Aanvullende aantekening
1. Voor de toepassing van onderverdeling 2852 10 wordt onder het begrip „che
misch welbepaald” verstaan alle organische of anorganische kwikverbindingen
die voldoen aan de voorwaarden van de letters a) tot en met e) van aan
tekening 1 bij hoofdstuk 28 of de letters a) tot en met h) van aantekening 1 bij
hoofdstuk 29.
Aanvullende aantekening (GN)
1. Tenzij anders bepaald, worden onder de zouten, die in een onderverdeling
van een post zijn genoemd, mede begrepen de zure en basische zouten.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

I. CHEMISCHE ELEMENTEN

2801

Fluor, chloor, broom en jood (jodium):

2801 10 00

– chloor

5,5

—

2801 20 00

– jood (jodium)

vrij

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

5

—

2801 30

– fluor; broom:

2801 30 10

– – fluor

2801 30 90

– – broom

5,5

—

2802 00 00

Gesublimeerde of geprecipiteerde zwavel; colloïdale zwavel

4,6

—

2803 00 00

Koolstof („carbonblack” en andere vormen van koolstof, el
ders genoemd noch elders onder begrepen)

vrij

—

3,7

m3 (1)

5

m3 (1)

2804

Waterstof, edelgassen en andere niet-metalen:

2804 10 00

– waterstof
– edelgassen:

2804 21 00

– – argon

2804 29

– – andere:

2804 29 10

– – – helium

vrij

m3 (1)

2804 29 90

– – – andere

5

m3 (1)

2804 30 00

– stikstof

5,5

m3 (1)

2804 40 00

– zuurstof

5

m3 (1)

2804 50

– boor (borium); telluur (tellurium):

2804 50 10

– – boor (borium)

5,5

—

2804 50 90

– – telluur (tellurium)

2,1

—

– silicium:

2804 61 00

– – bevattende 99,99 of meer gewichtspercenten silicium

vrij

—

2804 69 00

– – andere

5,5

—

2804 70

– fosfor:

★

2804 70 10

– – rode fosfor

5,5

—

★

2804 70 90

– – andere

5,5

—

2804 80 00

– arseen (arsenicum)

2,1

—

2804 90 00

– seleen (selenium)

vrij

—

2805

Alkali- en aardalkalimetalen; zeldzame aardmetalen, scandium
en yttrium, ook indien onderling vermengd of onderling gele
geerd; kwik (kwikzilver):

▼C1

▼B

– alkali- of aardalkalimetalen:

2805 11 00

– – natrium

5

—

2805 12 00

– – calcium

5,5

—

2805 19

– – andere:

2805 19 10

– – – strontium en barium

5,5

—

2805 19 90

– – – andere

4,1

—

2805 30

– zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, ook indien on

derling vermengd of onderling gelegeerd:
(1) Bij een druk van 1 013 mbar en een temperatuur van 15 °C.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

5,5

—

2,7

—

2,7

—

2805 30 10

– – onderling vermengd of onderling gelegeerd (1)
– – andere:
– – – met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercenten:

2805 30 20

– – – – cerium, lanthaan, praseodymium, neodymium en samari

um (1)
2805 30 30

– – – – europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbi

um, thulium, ytterbium, lutetium en yttrium (1)
2805 30 40

– – – – scandium

2,7

—

2805 30 80

– – – andere

2,7

—

2805 40

– kwik (kwikzilver):

2805 40 10

– – in ijzeren of stalen flessen met een netto-inhoud van 34,5 kg

3

—

vrij

—

(standaardgewicht) en waarvan de waarde fob, per fles, niet
meer bedraagt dan 224 €
2805 40 90

– – ander

II. ANORGANISCHE ZUREN EN ANORGANISCHE
ZUURSTOFVERBINDINGEN VAN NIET-METALEN

2806

Waterstofchloride (zoutzuur); chlorozwavelzuur:

2806 10 00

– waterstofchloride (zoutzuur)

5,5

—

2806 20 00

– chlorozwavelzuur

5,5

—

2807 00 00

Zwavelzuur; oleum (rokend zwavelzuur)

3

—

2808 00 00

Salpeterzuur; nitreerzuren

5,5

—

2809

Difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride); fosforzuur; polyfos
forzuren, al dan niet chemisch welbepaald:

2809 10 00

– difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride)

5,5

kg P2O5

2809 20 00

– fosforzuur en polyfosforzuren

5,5

kg P2O5

2810 00

Booroxiden; boorzuren:

2810 00 10

– diboortrioxide

vrij

—

2810 00 90

– andere

3,7

—

2811

Andere anorganische zuren en andere anorganische zuurstof
verbindingen van niet-metalen:
– andere anorganische zuren:

2811 11 00

– – waterstoffluoride (fluorwaterstof)

5,5

—

2811 12 00

– – hydrogeencyanide (blauwzuur)

5,3

—

2811 19

– – andere:

2811 19 10

– – – hydrogeenbromide (broomwaterstof)

vrij

—

2811 19 80

– – – andere

5,3

—

(1) Statistische Taric-codes: zie bijlage 10.
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– andere anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen:

2811 21 00

– – koolstofdioxide (kooldioxide)

5,5

—

2811 22 00

– – siliciumdioxide

4,6

—

2811 29

– – andere:

2811 29 05

– – – zwaveldioxide

5,5

—

2811 29 10

– – – zwaveltrioxide; diarseentrioxide

4,6

—

2811 29 30

– – – stikstofoxiden

5

—

2811 29 90

– – – andere

5,3

—

III. VERBINDINGEN VAN NIET-METALEN MET HALO
GENEN, MET HALOGENEN EN ZUURSTOF, OF MET
ZWAVEL

2812

Halogeniden en halogenideoxiden van niet-metalen:
– chloriden en chlorideoxiden:

2812 11 00

– – carbonylchloride (fosgeen)

5,5

—

2812 12 00

– – fosforoxychloride

5,5

—

2812 13 00

– – fosfortrichloride

5,5

—

2812 14 00

– – fosforpentachloride

5,5

—

2812 15 00

– – zwavelmonochloride

5,5

—

2812 16 00

– – zwaveldichloride

5,5

—

2812 17 00

– – thionylchloride

5,5

—

2812 19

– – andere:

2812 19 10

– – – fosforchlorid en en fosforchlorideoxiden

5,5

—

2812 19 90

– – – andere

5,5

—

2812 90 00

– andere

5,5

—

2813

Zwavelverbindingen van niet-metalen; fosfortrisulfide in han
delskwaliteit:

2813 10 00

– koolstofdisulfide (zwavelkoolstof)

5,5

—

2813 90

– andere:

2813 90 10

– – fosforsulfiden, fosfortrisulfide in handelskwaliteit daaronder be

grepen

5,3

—

– – andere

3,7

—

2813 90 90

IV. ANORGANISCHE BASEN; OXIDEN, HYDROXIDEN
EN PEROXIDEN VAN METALEN

2814

Ammoniak, watervrij of in waterige oplossing (ammonia):

2814 10 00

– ammoniak, watervrij

5,5

—

2814 20 00

– ammoniak in waterige oplossing (ammonia)

5,5

—
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2815

Natriumhydroxide (bijtende soda); kaliumhydroxide (bijtende
potas); natriumperoxide en kaliumperoxide:
– natriumhydroxide (bijtende soda):

2815 11 00

– – vast

5,5

—

2815 12 00

– – in waterige oplossing (natronloog)

5,5

kg NaOH

2815 20 00

– kaliumhydroxide (bijtende potas)

5,5

kg KOH

2815 30 00

– natriumperoxide en kaliumperoxide

5,5

—

2816

Magnesiumhydroxide en magnesiumperoxide; strontiumoxide,
strontiumhydroxide en strontiumperoxide; bariumoxide, bari
umhydroxide en bariumperoxide:

2816 10 00

– magnesiumhydroxide en magnesiumperoxide

4,1

—

2816 40 00

– strontiumoxide, strontiumhydroxide en strontiumperoxide;

5,5

—

5,5

—

5,2

—

5,2

—

5,2

—

5,2

—

4

—

5,5

—

5,5

—

bariumoxide, bariumhydroxide en bariumperoxide
2817 00 00

Zinkoxide; zinkperoxide

2818

Kunstmatig korund, al dan niet chemisch welbepaald; alumini
umoxide; aluminiumhydroxide:

2818 10

– kunstmatig korund, al dan niet chemisch welbepaald:
– – met een gehalte aan aluminiumoxide van 98,5 gewichtspercen

ten of meer:
2818 10 11

– – – voor minder dan 50 gewichtspercenten bestaande uit deeltjes

met een afmeting van meer dan 10 mm
2818 10 19

– – – voor 50 gewichtspercenten of meer bestaande uit deeltjes met

een afmeting van meer dan 10 mm
– – met een gehalte aan aluminiumoxide van minder dan 98,5 ge

wichtspercenten:
2818 10 91

– – – voor minder dan 50 gewichtspercenten bestaande uit deeltjes

met een afmeting van meer dan 10 mm
2818 10 99

– – – voor 50 gewichtspercenten of meer bestaande uit deeltjes met

een afmeting van meer dan 10 mm
2818 20 00

– aluminiumoxide, ander dan kunstmatig korund

2818 30 00

– aluminiumhydroxide

2819

Chroomoxiden en chroomhydroxiden:

2819 10 00

– chroomtrioxide

2819 90

– andere:

2819 90 10

– – chroomdioxide

3,7

—

2819 90 90

– – andere

5,5

—

2820

Mangaanoxiden:

2820 10 00

– mangaandioxide

5,3

—

2820 90

– andere:

2820 90 10

– – mangaanoxide met een gehalte aan mangaan van 77 of meer

vrij

—

gewichtspercenten
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5,5

—

2820 90 90

– – andere

2821

IJzeroxiden en ijzerhydroxiden; verfaarden die 70 of meer
gewichtspercenten ijzerverbindingen, berekend als Fe2O3, be
vatten:

2821 10 00

– ijzeroxiden en ijzerhydroxiden

4,6

—

2821 20 00

– verfaarden

4,6

—

2822 00 00

Kobaltoxiden en kobalthydroxiden; kobaltoxiden in handels
kwaliteit

4,6

—

2823 00 00

Titaanoxiden

5,5

—

2824

Loodoxiden; loodmenie (bijvoorbeeld rode menie, kristalmenie,
oranje menie):

2824 10 00

– loodmonoxide (loodglit, massicot)

5,5

—

2824 90 00

– andere

5,5

—

2825

Hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten
daarvan; andere anorganische basen; andere oxiden, hydroxi
den en peroxiden van metalen:

2825 10 00

– hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten

5,5

—

daarvan
2825 20 00

– lithiumoxide en lithiumhydroxide

5,3

—

2825 30 00

– vanadiumoxiden en vanadiumhydroxiden

5,5

—

2825 40 00

– nikkeloxiden en nikkelhydroxiden

vrij

—

2825 50 00

– koperoxiden en koperhydroxiden

3,2

—

2825 60 00

– germaniumoxiden en zirkoniumdioxide

5,5

—

2825 70 00

– molybdeenoxiden en molybdeenhydroxiden

5,3

—

2825 80 00

– antimoonoxiden

5,5

—

2825 90

– andere:

vrij

—

– – calciumoxide, calciumhydroxide en calciumperoxide:

2825 90 11

– – – calciumhydroxide, met een zuiverheid van 98 of meer ge

wichtspercenten, berekend op de droge stof, in de vorm van
deeltjes, waarvan:
— de afmetingen voor niet meer dan 1 gewichtspercent meer
bedragen dan 75 micrometer en
— de afmetingen voor niet meer dan 4 gewichtspercenten
minder bedragen dan 1,3 micrometer
2825 90 19

– – – andere

4,6

—

2825 90 20

– – berylliumoxide en berylliumhydroxide

5,3

—

2825 90 40

– – wolfraamoxiden en wolfraamhydroxiden

4,6

—

2825 90 60

– – cadmiumoxide

vrij

—

2825 90 85

– – andere

5,5

—
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5,3

—

V. ANORGANISCHE ZOUTEN EN PEROXOZOUTEN

2826

Fluoriden; fluorosilicaten, fluoroaluminaten en andere com
plexe fluorzouten:
– fluoriden:

2826 12 00

– – aluminiumfluoride

2826 19

– – andere:

2826 19 10

– – – ammoniumfluoriden en natriumfluoriden

5,5

—

2826 19 90

– – – andere

5,3

—

2826 30 00

– natriumhexafluoroaluminaat (synthetisch kryoliet)

5,5

—

2826 90

– andere:

2826 90 10

– – dikaliumhexafluorozirkonaat (kaliumfluorzirkonaat)

5

—

2826 90 80

– – andere

5,5

—

2827

Chloriden, chlorideoxiden en chloridehydroxiden; bromiden en
bromideoxiden; jodiden en jodideoxiden:

2827 10 00

– ammoniumchloride

5,5

—

2827 20 00

– calciumchloride

4,6

—

– andere chloriden:

2827 31 00

– – magnesiumchloride

4,6

—

2827 32 00

– – aluminiumchloride

5,5

—

2827 35 00

– – nikkelchloride

5,5

—

2827 39

– – andere:

2827 39 10

– – – tinchloriden

4,1

—

2827 39 20

– – – ijzerchloriden

2,1

—

2827 39 30

– – – kobaltchloriden

5,5

—

2827 39 85

– – – andere

5,5

—

3,2

—

– chlorideoxiden en chloridehydroxiden:

2827 41 00

– – koperchlorideoxiden en koperchloridehydroxiden

2827 49

– – andere:

2827 49 10

– – – loodchlorideoxiden en loodchloridehydroxiden

3,2

—

2827 49 90

– – – andere

5,3

—

– bromiden en bromideoxiden:

2827 51 00

– – natriumbromide en kaliumbromide

5,5

—

2827 59 00

– – andere

5,5

—

2827 60 00

– jodiden en jodideoxiden

5,5

—

2828

Hypochlorieten; calciumhypochloriet in handelskwaliteit; chlo
rieten; hypobromieten:
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5,5

—

5,5

—

2828 10 00

– calciumhypochloriet in handelskwaliteit en andere calcium

hypochlorieten
2828 90 00

– andere

2829

Chloraten en perchloraten; bromaten en perbromaten; jodaten
en perjodaten:
– chloraten:

2829 11 00

– – natriumchloraat

5,5

—

2829 19 00

– – andere

5,5

—

2829 90

– andere:

2829 90 10

– – perchloraten

4,8

—

2829 90 40

– – kaliumbromaat en natriumbromaat

vrij

—

2829 90 80

– – andere

5,5

—

2830

Sulfiden; polysulfiden, al dan niet chemisch welbepaald:

2830 10 00

– natriumsulfiden

5,5

—

2830 90

– andere:

2830 90 11

– – calciumsulfide, antimoonsulfiden en ijzersulfiden

4,6

—

2830 90 85

– – andere

5,5

—

2831

Dithionieten en sulfoxylaten:

2831 10 00

– natriumdithioniet en natriumsulfoxylaat

5,5

—

2831 90 00

– andere

5,5

—

2832

Sulfieten; thiosulfaten:

2832 10 00

– natriumsulfieten

5,5

—

2832 20 00

– andere sulfieten

5,5

—

2832 30 00

– thiosulfaten

5,5

—

2833

Sulfaten; aluinen; peroxosulfaten (persulfaten):
– natriumsulfaten:

2833 11 00

– – dinatriumsulfaat

5,5

—

2833 19 00

– – andere

5,5

—

– andere sulfaten:

2833 21 00

– – magnesiumsulfaten

5,5

—

2833 22 00

– – aluminiumsulfaat

5,5

—

2833 24 00

– – nikkelsulfaten

5

—

2833 25 00

– – kopersulfaten

3,2

—

2833 27 00

– – bariumsulfaat

5,5

—

2833 29

– – andere:

2833 29 20

– – – cadmiumsulfaat, chroomsulfaten en zinksulfaat

5,5

—
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2833 29 30

– – – kobaltsulfaten en titaansulfaten

5,3

—

2833 29 60

– – – loodsulfaten

4,6

—

2833 29 80

– – – andere

5

—

2833 30 00

– aluinen

5,5

—

2833 40 00

– peroxosulfaten (persulfaten)

5,5

—

2834

Nitrieten; nitraten:

2834 10 00

– nitrieten

5,5

—

5,5

—

5,5

—

4,6

—

3

—

5,5

—

orthofosfaat

5,5

—

2835 24 00

– – kaliumfosfaten

5,5

—

2835 25 00

– – calciumwaterstoforthofosfaat (dicalciumfosfaat)

5,5

—

2835 26 00

– – andere calciumfosfaten

5,5

—

2835 29

– – andere:

2835 29 10

– – – triammoniumorthofosfaat

5,3

—

2835 29 30

– – – trinatriumorthofosfaat

5,5

—

2835 29 90

– – – andere

5,5

—

– nitraten:

2834 21 00

– – kaliumnitraat

2834 29

– – andere:

2834 29 20

– – – bariumnitraat, berylliumnitraat, cadmiumnitraat, kobaltnitraat,

loodnitraat en nikkelnitraat
2834 29 40

– – – kopernitraten

2834 29 80

– – – andere

2835

Fosfinaten (hypofosfieten), fosfonaten (fosfieten) en fosfaten;
polyfosfaten, al dan niet chemisch welbepaald:

2835 10 00

– fosfinaten (hypofosfieten) en fosfonaten (fosfieten)
– fosfaten:

2835 22 00

– – natriumdiwaterstoforthofosfaat

en

dinatriumwaterstof

– polyfosfaten:

2835 31 00

– – natriumtrifosfaat (natriumtripolyfosfaat)

5,5

—

2835 39 00

– – andere

5,5

—

2836

Carbonaten; peroxocarbonaten (percarbonaten); ammonium
carbamaathoudend ammoniumcarbonaat in handelskwaliteit:

2836 20 00

– dinatriumcarbonaat

5,5

—

2836 30 00

– natriumwaterstofcarbonaat (natriumbicarbonaat)

5,5

—

2836 40 00

– kaliumcarbonaten

5,5

—

2836 50 00

– calciumcarbonaat

5

—
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5,5

—

2836 60 00

– bariumcarbonaat
– andere:

2836 91 00

– – lithiumcarbonaten

5,5

—

2836 92 00

– – strontiumcarbonaat

5,5

—

2836 99

– – andere:
– – – carbonaten:

2836 99 11

– – – – magnesiumcarbonaten en kopercarbonaten

3,7

—

2836 99 17

– – – – andere

5,5

—

2836 99 90

– – – peroxocarbonaten (percarbonaten)

5,5

—

2837

Cyaniden, cyanideoxiden en complexe cyaniden:
– cyaniden en cyanideoxiden:

2837 11 00

– – natriumcyanide

5,5

—

2837 19 00

– – andere

5,5

—

2837 20 00

– complexe cyaniden

5,5

—

[2838]
2839

Silicaten; alkalimetaalsilicaten in handelskwaliteit:
– natriumsilicaten, ook indien in handelskwaliteit:

2839 11 00

– – natriummetasilicaten

5

—

2839 19 00

– – andere

5

—

2839 90 00

– andere

5

—

2840

Boraten; peroxoboraten (perboraten):

vrij

—

– dinatriumtetraboraat (geraffineerde borax):

2840 11 00

– – watervrij

2840 19

– – ander:

2840 19 10

– – – dinatriumtetraboraatpentahydraat

vrij

—

2840 19 90

– – – andere

5,3

—

2840 20

– andere boraten:

2840 20 10

– – natriumboraten, watervrij

vrij

—

2840 20 90

– – andere

5,3

—

2840 30 00

– peroxoboraten (perboraten)

5,5

—

2841

Zouten van oxometaalzuren of van peroxometaalzuren:

2841 30 00

– natriumdichromaat

5,5

—

2841 50 00

– andere chromaten en dichromaten; peroxochromaten

5,5

—

5,5

—

– manganieten, manganaten en permanganaten:

2841 61 00

– – kaliumpermanganaat
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2841 69 00

– – andere

5,5

—

2841 70 00

– molybdaten

5,5

—

2841 80 00

– wolframaten

5,5

—

2841 90

– andere:

2841 90 30

– – zinkaten en vanadaten

4,6

—

2841 90 85

– – andere

5,5

—

2842

Andere anorganische zouten en peroxozouten (aluminosilica
ten, al dan niet chemisch welbepaald, daaronder begrepen),
met uitzondering van aziden:

2842 10 00

– dubbelsilicaten en complexe silicaten (aluminosilicaten, al

5,5

—

5,3

—

5,5

—

dan niet chemisch welbepaald, daaronder begrepen)
2842 90

– andere:

2842 90 10

– – zouten (dubbelzouten en complexe zouten daaronder begrepen)

van seleenzuren (seleniumzuren) of van telluurzuren (tellurium
zuren)
2842 90 80

– – andere

VI. DIVERSEN

2843

Edele metalen in colloïdale toestand; anorganische of organi
sche verbindingen van edele metalen, al dan niet chemisch
welbepaald; amalgamen van edele metalen:

2843 10

– edele metalen in colloïdale toestand:

2843 10 10

– – zilver

5,3

—

2843 10 90

– – andere

3,7

—

– zilververbindingen:

2843 21 00

– – zilvernitraat

5,5

—

2843 29 00

– – andere

5,5

—

2843 30 00

– goudverbindingen

3

g

2843 90

– andere verbindingen; amalgamen:

2843 90 10

– – amalgamen

5,3

—

2843 90 90

– – andere

3

g

2844

Radioactieve chemische elementen en radioactieve isotopen
(splijtbare of vruchtbare chemische elementen en isotopen
daaronder begrepen), alsmede verbindingen daarvan; meng
sels en afvallen die deze producten bevatten:

2844 10

– natuurlijk uranium en verbindingen daarvan; legeringen,

vrij

kg U

dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische produc
ten en mengsels, bevattende natuurlijk uranium of verbindin
gen van natuurlijk uranium:
– – natuurlijk uranium:

2844 10 10

– – – ruw; resten en afvallen (Euratom)
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2844 10 30

– – – bewerkt (Euratom)

vrij

kg U

2844 10 50

– – ferro-uranium

vrij

kg U

2844 10 90

– – andere (Euratom)

vrij

kg U

2844 20

– uranium verrijkt met U 235 en verbindingen daarvan; plu

tonium en verbindingen daarvan; legeringen, dispersies (cer
mets daaronder begrepen), keramische producten en meng
sels, bevattende uranium verrijkt met U 235, plutonium of
verbindingen van deze producten:
– – uranium verrijkt met U 235 en verbindingen daarvan; legerin

gen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische pro
ducten en mengsels, bevattende uranium verrijkt met U 235 of
verbindingen van deze producten:
2844 20 25

– – – ferro-uranium

vrij

gi F/S

2844 20 35

– – – andere (Euratom)

vrij

gi F/S

– – plutonium en verbindingen daarvan; legeringen, dispersies (cer

mets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels,
bevattende plutonium of verbindingen van deze producten:
– – – mengsels van uranium en plutonium:

2844 20 51

– – – – ferro-uranium

vrij

gi F/S

2844 20 59

– – – – andere (Euratom)

vrij

gi F/S

2844 20 99

– – – andere

vrij

gi F/S

2844 30

– uranium waaruit U 235 is afgescheiden en verbindingen

daarvan; thorium en verbindingen daarvan; legeringen, dis
persies (cermets daaronder begrepen), keramische producten
en mengsels, bevattende uranium waaruit U 235 is afgeschei
den, thorium of verbindingen van deze producten:
– – uranium waaruit U 235 is afgescheiden; legeringen, dispersies

(cermets daaronder begrepen), keramische producten en meng
sels, bevattende uranium waaruit U 235 is afgescheiden of
verbindingen van dit product:
2844 30 11

– – – cermets

5,5

—

2844 30 19

– – – andere

2,9

—

5,5

—

vrij

—

vrij

—

– – thorium; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen),

keramische producten en mengsels, bevattende thorium of ver
bindingen van dit product:
2844 30 51

– – – cermets
– – – andere:

2844 30 55

– – – – ruw; resten en afvallen (Euratom)
– – – – bewerkt:

2844 30 61

– – – – – staven, profielen, draad, platen, bladen en strippen (Eura

tom)
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

1,5 (1)

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

gi F/S

5,5

—

5,5

—

5,5

—

3,2

—

3,2

—

3,2

—

3,2

—

2844 30 69

– – – – – andere (Euratom)
– – verbindingen van uranium waaruit U 235 is afgescheiden of

van thorium, ook indien onderling vermengd:
2844 30 91

– – – verbindingen van uranium waaruit U 235 is afgescheiden of

van thorium, ook indien onderling vermengd (Euratom), met
uitzondering van zouten van thorium
2844 30 99

– – – andere

2844 40

– radioactieve elementen en isotopen, alsmede verbindingen,

andere dan die bedoeld bij de onderverdelingen 2844 10,
2844 20 en 2844 30; legeringen, dispersies (cermets daar
onder begrepen), keramische producten en mengsels, bevat
tende deze elementen, isotopen of verbindingen; radioactief
afval:
2844 40 10

– – uranium bevattende U 233 en verbindingen daarvan; legerin

gen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische pro
ducten en mengsels, bevattende U 233 of verbindingen van dit
product
– – andere:

2844 40 20

– – – kunstmatige radioactieve isotopen (Euratom)

2844 40 30

– – – verbindingen van kunstmatige radioactieve isotopen (Eura

tom)
2844 40 80

– – – andere

2844 50 00

– gebruikte (bestraalde) splijtstofelementen van kernreactoren

(Euratom)
2845

Isotopen, andere dan die bedoeld bij post 2844; anorganische
en organische verbindingen daarvan, al dan niet chemisch
welbepaald:

2845 10 00

– zwaar water (deuteriumoxide) (Euratom)

2845 90

– andere:

2845 90 10

– – deuterium en verbindingen daarvan; waterstof en verbindingen

daarvan verrijkt met deuterium; mengsels en oplossingen die
deze producten bevatten (Euratom)
2845 90 90

– – andere

2846

Anorganische en organische verbindingen van zeldzame aard
metalen, van yttrium of van scandium, dan wel van mengsels
van die metalen:

2846 10 00

– ceriumverbindingen

2846 90

– andere:

2846 90 10

– – verbindingen van lanthaan, van praseodymium, van neody

mium of van samarium (2)
2846 90 20

– – verbindingen van europium, van gadolinium, van terbium, van

dysprosium, van holmium, van erbium, van thulium, van ytter
bium, van lutetium of van yttrium (2)
2846 90 30

– – scandiumverbindingen

(1) Autonoom douanerecht: vrij.
(2) Statistische Taric-codes: zie bijlage 10.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2846 90 90

– – verbindingen van metaalmengsels

3,2

—

2847 00 00

Waterstofperoxide, ook indien in vaste toestand gebracht met
ureum

5,5

kg H2O2

[2848]
2849

Carbiden, al dan niet chemisch welbepaald:

2849 10 00

– calciumcarbide

5,5

—

2849 20 00

– siliciumcarbide

5,5

—

2849 90

– andere:

2849 90 10

– – boorcarbide (boriumcarbide)

4,1

—

2849 90 30

– – wolfraamcarbiden

5,5

—

2849 90 50

– – aluminiumcarbide, chroomcarbiden, molybdeencarbiden, van

5,5

—

5,3

—

adiumcarbide, tantaalcarbiden (tantaliumcarbiden) en titaancar
bide (titaniumcarbide)
2849 90 90

– – andere

2850 00

Hydriden, nitriden, aziden, siliciden en boriden, al dan niet
chemisch welbepaald, andere dan verbindingen die tevens car
biden bedoeld bij post 2849 zijn:

2850 00 20

– hydriden; nitriden

4,6

—

2850 00 60

– Aziden; siliciden

5,5

—

2850 00 90

– boriden

5,3

—

[2851]
2852

Anorganische of organische kwikverbindingen, al dan niet che
misch welbepaald, met uitzondering van amalgamen:

2852 10 00

– chemisch welbepaald

5,5

—

2852 90 00

– andere

5,5

—

2853

Fosfiden, al dan niet chemisch welbepaald, andere dan ijzer
fosfiden (fosforijzer); andere anorganische verbindingen (ge
distilleerd water, conductometrisch zuiver water en dergelijk
zuiver water daaronder begrepen); vloeibare lucht (ook indien
daaraan edelgassen zijn onttrokken); samengeperste lucht;
amalgamen, andere dan die van edele metalen:

2853 10 00

– cyanogeenchloride (chloorcyaan)

5,5

—

2853 90

– andere:

2853 90 10

– – gedistilleerd water, conductometrisch zuiver water en dergelijk

2,7

—

4,1

—

5,5

—

zuiver water
2853 90 30

– – vloeibare lucht (ook indien daaraan edelgassen zijn onttrok

ken); samengeperste lucht
2853 90 90

– – andere
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HOOFDSTUK 29
ORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN
Aantekeningen
1. De posten van dit hoofdstuk hebben, voor zover uit de context niet het tegen
deel blijkt, uitsluitend betrekking op:
a) geïsoleerde chemisch welbepaalde organische verbindingen, ook indien zij
onzuiverheden bevatten;
b) mengsels van isomeren van eenzelfde organische verbinding (ook indien
deze mengsels onzuiverheden bevatten), met uitzondering van mengsels
van isomeren (andere dan stereo-isomeren) van al dan niet verzadigde
acyclische koolwaterstoffen (hoofdstuk 27);
c) producten bedoeld bij de posten 2936 tot en met 2939, ethers, acetalen en
esters van suikers en zouten daarvan, bedoeld bij post 2940 en producten
bedoeld bij post 2941, al dan niet chemisch welbepaald;
d) waterige oplossingen van de producten bedoeld onder a), b) en c) hiervoor;
e) andere oplossingen van de onder a), b) en c) hiervoor bedoelde producten,
voor zover deze oplossingen gebruikelijke en noodzakelijke bereidingsvor
men zijn die uitsluitend zijn gekozen om veiligheidsredenen of om de
producten geschikt te maken voor vervoer en voor zover de oplosmiddelen
de producten niet méér geschikt maken voor bijzondere toepassingen dan
voor hun gebruik in het algemeen;
f) producten bedoeld onder a), b), c), d) of e) hiervoor, waaraan een stabi
lisator (zelfstandigheden om het klonteren tegen te gaan daaronder begre
pen) is toegevoegd, nodig voor de houdbaarheid of voor het vervoer;
g) producten bedoeld onder a), b), c), d), e) of f) hiervoor, waaraan een
zelfstandigheid is toegevoegd om het verstuiven tegen te gaan of waaraan
een kleurmiddel of een reukstof is toegevoegd om het onderkennen ervan
te vergemakkelijken dan wel om veiligheidsredenen, voor zover deze toe
voegingen de producten niet méér geschikt maken voor bijzondere toepas
singen dan voor hun gebruik in het algemeen;
h) de navolgende producten, voor zover zij zijn gebracht op standaardcon
centraties en bestemd zijn voor de vervaardiging van azokleurstoffen: dia
zoniumzouten, koppelmiddelen voor deze zouten, alsmede diazoteerbare
aminen en zouten daarvan.
2. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) producten bedoeld bij post 1504, alsmede ruwe glycerol bedoeld bij post
1520;
b) ethylalcohol (posten 2207 en 2208);
c) methaan en propaan (post 2711);
d) de koolstofverbindingen, die genoemd zijn in aantekening 2 op hoofd
stuk 28;
e) immunologische producten bedoeld bij post 3002;
f) ureum (post 3102 of 3105);
g) kleurstoffen van plantaardige of van dierlijke oorsprong (post 3203), syn
thetische organische kleurstoffen, synthetische organische producten van
de soort gebruikt als fluorescerende heldermakende stoffen of als „licht
gevende stoffen” (luminoforen) (post 3204), alsmede kleur- en verfstoffen
opgemaakt voor de verkoop in het klein (post 3212);
h) enzymen (post 3507);

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 262
▼B
ij) metaldehyde, hexamethyleentetramine en dergelijke producten, in tabletten,
in staafjes of in dergelijke vormen, die wijzen op het gebruik daarvan als
brandstof, alsmede vloeibare brandstof en vloeibaar gemaakt brandbaar gas
in recipiënten van de soort gebruikt voor het vullen van aanstekers en met
een inhoudsruimte van niet meer dan 300 cm3 (post 3606);
k) preparaten en ladingen voor brandblusapparaten, alsmede brandblusbom
men (post 3813) en radeervloeistoffen in verpakkingen voor de verkoop in
het klein (post 3824);
l) optische elementen, bijvoorbeeld van ethyleendiaminetartraat (post 9001).
3. Een product dat kan worden ingedeeld onder twee of meer posten van dit
hoofdstuk, moet geacht worden te behoren tot de post die in volgorde van
nummering het laatst is geplaatst.
4. De vermelding van halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten in de posten
2904 tot en met 2906, 2908 tot en met 2911 en 2913 tot en met 2920 heeft
ook betrekking op van deze derivaten nader afgeleide halogeen-, sulfo-, nitroen nitrosoverbindingen (bijvoorbeeld sulfohalogeen-, nitrohalogeen-, nitrosul
fo- en nitrosulfohalogeenderivaten).
De nitro- en nitrosogroepen worden niet aangemerkt als stikstofhoudende
groepen in de zin van post 2929.
Voor de toepassing van de posten 2911, 2912, 2914, 2918 en 2922 worden
als „zuurstofhoudende groepen” uitsluitend aangemerkt, de groepen genoemd
in de tekst van de posten 2905 tot en met 2920 (de kenmerkende organische
zuurstofhoudende groepen).
5. A) Esters waarvan alle componenten behoren tot een der posten van de
onderdelen I tot en met VII worden ingedeeld onder de post, waartoe
die component behoort, die valt onder de in volgorde van nummering
het laatst geplaatste post.
B) Esters waarvan de componenten enkel bestaan uit ethylalcohol en uit
organische verbindingen bedoeld bij de onderdelen I tot en met VII wor
den ingedeeld onder de post waartoe laatstbedoelde verbindingen behoren.
C) Behoudens het bepaalde in aantekening 1 op afdeling VI en in aanteke
ning 2 op hoofdstuk 28 worden:
1) anorganische zouten van organische verbindingen zoals verbindingen
met een zuurvormende groep, met een fenolische of met een enolische
hydroxylgroep of organische basen, bedoeld bij de onderdelen I tot en
met X of bij post 2942, ingedeeld onder de post die betrekking heeft
op deze organische verbinding;
2) zouten gevormd door organische verbindingen bedoeld bij de onder
delen I tot en met X of bij post 2942, ingedeeld onder de post waartoe
de base of het zuur (fenolische of enolische hydroxylgroepen daaronder
begrepen) waarmee zij gevormd zijn behoort en die in volgorde van
nummering het laatst geplaatst is;
3) coördinatieverbindingen, andere dan de onder onderdeel XI of post
2941 in te delen producten, ingedeeld onder de post in hoofdstuk 29
die in volgorde van nummering het laatst is geplaatst en die behoort tot
die posten die van toepassing zijn op fragmenten gevormd door het
splitsen van alle metaalbindingen, andere dan metaal-koolstofbindin
gen.
D) Metaalalcoholaten worden ingedeeld onder de post waartoe de daarmee
overeenkomende alcoholen behoren, behalve in het geval van ethylalcohol
(post 2905).
E) Carbonzuurhalogeniden worden ingedeeld onder de post waartoe de daar
mee overeenkomende zuren behoren.
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6. De verbindingen bedoeld bij de posten 2930 en 2931 zijn organische ver
bindingen waarvan de moleculen naast waterstof-, zuurstof- of stikstofatomen,
atomen van andere niet-metalen of van metalen (zoals zwavel, arseen of lood)
bevatten, die rechtstreeks aan de koolstofatomen zijn gebonden.
De posten 2930 (organische zwavelverbindingen) en 2931 (andere organische
verbindingen van niet-metalen en van metalen) omvatten geen sulfo- of ha
logeenderivaten (sulfohalogeenderivaten daaronder begrepen) waarin — afge
zien van rechtstreekse bindingen tussen koolstof en koolstof, waterstof, zuur
stof of stikstof — enkel rechtstreekse bindingen tussen koolstof en zwavel
en/of halogenen voorkomen, die aan deze verbindingen het karakter verlenen
van sulfo- of halogeenderivaten.
7. Onder de posten 2932, 2933 en 2934 worden niet ingedeeld: epoxiden met
een drieringsysteem, ketonperoxiden, cyclische polymeren van aldehyden of
van thioaldehyden, anhydriden van meerwaardige carbonzuren, cyclische es
ters van meerwaardige alcoholen of fenolen met meerwaardige zuren, alsmede
imiden van meerwaardige zuren.
Deze bepaling is alleen van toepassing, indien de heterocyclische structuur
uitsluitend voortkomt uit de ringvormende functie of functies die hiervoor zijn
bedoeld.
8. Voor de toepassing van post 2937:
a) zijn onder „hormonen” eveneens begrepen hormoonvrijmakende of hor
moonstimulerende factoren, hormoonremmers en hormoonantagonisten
(antihormonen);
b) heeft de uitdrukking „die hoofdzakelijk als hormonen worden gebruikt”
niet alleen betrekking op hormoonderivaten en op structuuranalogons die
hoofdzakelijk worden gebruikt om hun hormonale eigenschap, doch even
eens op derivaten en structuuranalogons die hoofdzakelijk worden gebruikt
als tussenproducten bij de synthese van producten bedoeld bij deze post.
Aanvullende aantekeningen
1. Derivaten van een chemische verbinding worden ingedeeld onder dezelfde
onderverdeling als de desbetreffende chemische verbinding, voor zover zij
elders niet meer specifiek zijn omschreven en er geen laatste onderverdeling
„andere” bestaat in de reeks onderverdelingen van gelijke rangorde.
2. Aantekening 3 op hoofdstuk 29 is niet van toepassing op de onderverdelingen
van dit hoofdstuk.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

I. KOOLWATERSTOFFEN, ALSMEDE HALOGEEN-,
SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN

2901

Acyclische koolwaterstoffen:

2901 10 00

– verzadigde
– onverzadigde:

2901 21 00

– – ethyleen

vrij

—

2901 22 00

– – propeen (propyleen)

vrij

—

2901 23 00

– – buteen (butyleen) en isomeren daarvan

vrij

—

2901 24 00

– – buta-1,3-dieen en isopreen

vrij

—

2901 29 00

– – andere

vrij

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2902

Cyclische koolwaterstoffen:
– cycloalkanen, cycloalkenen en cycloterpenen:

2902 11 00

– – cyclohexaan

vrij

—

2902 19 00

– – andere

vrij

—

2902 20 00

– benzeen

vrij

—

2902 30 00

– tolueen

vrij

—

– xylenen:

2902 41 00

– – o-xyleen

vrij

—

2902 42 00

– – m-xyleen

vrij

—

2902 43 00

– – p-xyleen

vrij

—

2902 44 00

– – mengsels van xyleenisomeren

vrij

—

2902 50 00

– styreen

vrij

—

2902 60 00

– ethylbenzeen

vrij

—

2902 70 00

– cumeen

vrij

—

2902 90 00

– andere

vrij

—

2903

Halogeenderivaten van koolwaterstoffen:

5,5

—

– verzadigde chloorderivaten van acyclische koolwaterstoffen:

2903 11 00

– – chloormethaan (methylchloride) en chloorethaan (ethylchlo

ride)
2903 12 00

– – dichloormethaan (methyleenchloride)

5,5

—

2903 13 00

– – chloroform (trichloormethaan)

5,5

—

2903 14 00

– – koolstoftetrachloride

5,5

—

2903 15 00

– – ethyleendichloride (ISO) (1,2-dichloorethaan)

5,5

—

2903 19 00

– – andere

5,5

—

– onverzadigde chloorderivaten van acyclische koolwaterstof

fen:
2903 21 00

– – vinylchloride (chloorethyleen)

5,5

—

2903 22 00

– – trichloorethyleen

5,5

—

2903 23 00

– – tetrachloorethyleen (perchloorethyleen)

5,5

—

2903 29 00

– – andere

5,5

—

5,5

—

5,5

—

– fluor-, broom- en joodderivaten van acyclische koolwaterstof

fen:
2903 31 00

– – ethyleendibromide (ISO) (1,2-dibroomethaan)

2903 39

– – andere:
– – – bromiden:

2903 39 11

– – – – broommethaan (methylbromide)
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2903 39 15

– – – – dibroommethaan

vrij

—

2903 39 19

– – – – andere

5,5

—

– – – verzadigde fluoriden:

2903 39 21

– – – – difluormethaan

5,5

—

2903 39 23

– – – – trifluormethaan

5,5

—

2903 39 24

– – – – pentafluorethaan en 1,1,1-trifluorethaan (1)

5,5

—

2903 39 25

– – – – 1,1-difluorethaan

5,5

—

2903 39 26

– – – – 1,1,1,2-tetrafluorethaan

5,5

—

2903 39 27

– – – – pentafluorpropanen, hexafluorpropanen en heptafluorpropa

5,5

—

nen (1)
2903 39 28

– – – – geperfluoreerde verzadigde fluoriden

5,5

—

2903 39 29

– – – – andere verzadigde fluoriden (1)

5,5

—

– – – onverzadigde fluoriden:

2903 39 31

– – – – 2,3,3,3-tetrafluorpropeen

5,5

—

2903 39 35

– – – – 1,3,3,3-tetrafluorpropeen

5,5

—

2903 39 39

– – – – andere onverzadigde fluoriden

5,5

—

2903 39 80

– – – jodiden

5,5

—

– halogeenderivaten van acyclische koolwaterstoffen, bevat

tende twee of meer verschillende halogenen:
2903 71 00

– – chloordifluormethaan

5,5

—

2903 72 00

– – dichloortrifluorethanen

5,5

—

2903 73 00

– – dichloorfluorethanen

5,5

—

2903 74 00

– – chloordifluorethanen

5,5

—

2903 75 00

– – dichloorpentafluorpropanen

5,5

—

2903 76

– – broomchloordifluormethaan, broomtrifluormethaan en di

broomtetrafluorethanen:
2903 76 10

– – – broomchloordifluormethaan

5,5

—

2903 76 20

– – – broomtrifluormethaan

5,5

—

2903 76 90

– – – dibroomtetrafluorethanen

5,5

—

2903 77

– – andere, enkel geperhalogeneerd met fluor en chloor:

2903 77 60

– – – trichloorfluormethaan,

5,5

—

dichloordifluormethaan, trichloortri
fluorethanen, dichloortetrafluorethanen en chloorpentafluore
thaan

2903 77 90

– – – andere

5,5

—

2903 78 00

– – andere perhalogeenderivaten

5,5

—

2903 79

– – andere:

(1) Statistische Taric-codes: zie bijlage 10.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

5,5

—

5,5

—

5,5

—

2903 79 30

– – – enkel gehalogeneerd met broom en chloor, met fluor en

chloor of met fluor en broom
2903 79 80

– – – andere
– halogeenderivaten van cycloalkanen, van cycloalkenen of van

cycloterpenen:
2903 81 00

– – 1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan

(HCH (ISO)), lindaan

(ISO, INN) daaronder begrepen
2903 82 00

– – aldrine (ISO), chloordaan (ISO) en heptachloor (ISO)

5,5

—

2903 83 00

– – mirex (ISO)

5,5

—

2903 89

– – andere:

2903 89 10

– – – 1,2-dibroom-4-(1,2-dibroomethyl)cyclohexaan;

vrij

—

5,5

—

5,5

—

5,5

—

tetrabroom

cyclooctanen
2903 89 80

– – – andere
– halogeenderivaten van aromatische koolwaterstoffen:

2903 91 00

– – chloorbenzeen, o-dichloorbenzeen en p-dichloorbenzeen

2903 92 00

– – hexachloorbenzeen (ISO) en DDT (ISO) (clofenotaan (INN),

1,1,1-trichloor-2,2-bis(p-chloorfenyl)-ethaan)
2903 93 00

– – pentachloorbenzeen (ISO)

5,5

—

2903 94 00

– – hexabroombifenylen

5,5

—

2903 99

– – andere:

2903 99 10

– – – 2,3,4,5,6-pentabroomethylbenzeen

vrij

—

2903 99 80

– – – andere

5,5

—

2904

Sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van koolwaterstoffen, ook
indien gehalogeneerd:

2904 10 00

– derivaten die enkel sulfogroepen bevatten, alsmede zouten en

5,5

—

5,5

—

ethylesters daarvan
2904 20 00

– derivaten die enkel nitro- of enkel nitrosogroepen bevatten
– perfluoroctaansulfonzuur, zouten daarvan en perfluoroctaan

sulfonylfluoride:
2904 31 00

– – perfluoroctaansulfonzuur

5,5

—

2904 32 00

– – ammoniumperfluoroctaansulfonaat

5,5

—

2904 33 00

– – lithiumperfluoroctaansulfonaat

5,5

—

2904 34 00

– – kaliumperfluoroctaansulfonaat

5,5

—

2904 35 00

– – andere zouten van perfluoroctaansulfonzuur

5,5

—

2904 36 00

– – perfluoroctaansulfonylfluoride

5,5

—
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– andere:

2904 91 00

– – trichloornitromethaan (chloorpikrine)

5,5

—

2904 99 00

– – andere

5,5

—

5,5

—

5,5

—

5,5

—

II. ALCOHOLEN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NI
TRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN

2905

Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitro
soderivaten daarvan:
– verzadigde eenwaardige alcoholen:

2905 11 00

– – methanol (methylalcohol)

2905 12 00

– – propaan-1-ol (propylalcohol) en propaan-2-ol (isopropylal

cohol)
2905 13 00

– – butaan-1-ol (n-butylalcohol)

2905 14

– – andere butanolen:

2905 14 10

– – – 2-methylpropaan-2-ol (tert-butylalcohol)

4,6

—

2905 14 90

– – – andere

5,5

—

2905 16

– – octanol (octylalcohol) en isomeren daarvan:

2905 16 20

– – – octaan-2-ol

vrij

—

2905 16 85

– – – andere

5,5

—

2905 17 00

– – dodecaan-1-ol (laurylalcohol), hexadecaan-1-ol (cetylalco

5,5

—

5,5

—

5,5

—

hol) en octadecaan-1-ol (stearylalcohol)
2905 19 00

– – andere
– onverzadigde eenwaardige alcoholen:

2905 22 00

– – acyclische terpeenalcoholen

2905 29

– – andere:

2905 29 10

– – – allylalcohol

5,5

—

2905 29 90

– – – andere

5,5

—

– tweewaardige alcoholen:

2905 31 00

– – ethyleenglycol (ethaandiol)

5,5

—

2905 32 00

– – propyleenglycol (propaan-1,2-diol)

5,5

—

2905 39

– – andere:

2905 39 20

– – – butaan-1,3-diol

vrij

—

5,5

—

– – – butaan-1,4-diol:

2905 39 26

– – – – butaan-1,4-diol of tetramethyleenglycol (1,4-butaandiol) met

een biogebaseerd (1) koolstofgehalte van 100 massapercen
ten

(1) Definitie volgens norm EN 16575.
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2905 39 28

– – – – andere

5,5

—

2905 39 30

– – – 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol

vrij

—

2905 39 95

– – – andere

5,5

—

5,5

—

5,5

—

9,6 + 125,8
€/100 kg/net

—

7,7 + 16,1
€/100 kg/net

—

9,6 + 37,8
€/100 kg/net (1)

—

7,7 + 23
€/100 kg/net

—

9,6 + 53,7
€/100 kg/net (1)

—

– andere meerwaardige alcoholen:

2905 41 00

– – 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propaan-1,3-diol (trimethylolpro

paan)
2905 42 00

– – pentaerytritol (pentaerytriet)

2905 43 00

– – mannitol

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol):
– – – in waterige oplossing:

2905 44 11

– – – – met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 ge

wichtspercenten, berekend op het D-glucitolgehalte
2905 44 19

– – – – andere

– – – andere:

2905 44 91

– – – – met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 ge

wichtspercenten, berekend op het D-glucitolgehalte
2905 44 99

– – – – andere

2905 45 00

– – glycerol

3,8

—

2905 49 00

– – andere

5,5

—

vrij

—

– halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van acyclische

alcoholen:
2905 51 00

– – ethchloorvynol (INN)

2905 59

– – andere:

2905 59 91

– – – 2,2-bis(broommethyl)propaandiol

vrij

—

2905 59 98

– – – andere

5,5

—

2906

Cyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitro
soderivaten daarvan:

5,5

—

5,5

—

5,5

—

– van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen:

2906 11 00

– – menthol

2906 12 00

– – cyclohexanol, methylcyclohexanolen en dimethylcyclohexa

nolen
2906 13

– – sterolen en inositolen:

2906 13 10

– – – sterolen

(1) Dit waarderecht is, op autonome basis en voor onbepaalde tijd, verlaagd tot 9 % (schorsing).
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2906 13 90

– – – inositolen

vrij

—

2906 19 00

– – andere

5,5

—

– aromatische:

2906 21 00

– – benzylalcohol

5,5

—

2906 29 00

– – andere

5,5

—

3

—

2,1

—

5,5

—

III. FENOLEN EN FENOLALCOHOLEN, ALSMEDE HA
LOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN
DAARVAN

2907

Fenolen; fenolalcoholen:
– eenwaardige fenolen:

2907 11 00

– – fenol (hydroxybenzeen) en zouten daarvan

2907 12 00

– – kresolen en zouten daarvan

2907 13 00

– – octylfenol, nonylfenol, alsmede isomeren daarvan; zouten

van deze producten
2907 15

– – naftolen en zouten daarvan:

2907 15 10

– – – 1-naftol

vrij

—

2907 15 90

– – – andere

5,5

—

2907 19

– – andere:

2907 19 10

– – – xylenolen en zouten daarvan

2,1

—

2907 19 90

– – – andere

5,5

—

– meerwaardige fenolen; fenolalcoholen:

2907 21 00

– – resorcinol en zouten daarvan

5,5

—

2907 22 00

– – hydrochinon en zouten daarvan

5,5

—

2907 23 00

– – 4,4′-isopropylideendifenol (bisfenol A, difenylolpropaan) en

5,5

—

5,5

—

zouten daarvan
2907 29 00

– – andere

2908

Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van fenolen of van
fenolalcoholen:
– derivaten die enkel halogeengroepen bevatten, alsmede zou

ten daarvan:
2908 11 00

– – pentachloorfenol (ISO)

5,5

—

2908 19 00

– – andere

5,5

—

– andere:

2908 91 00

– – dinoseb (ISO) en zouten daarvan

5,5

—

2908 92 00

– – 4,6-dinitro-o-kresol (DNOC (ISO)) en zouten daarvan

5,5

—
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5,5

—

5,5

—

2908 99 00

– – andere

IV. ETHERS, ALCOHOLPEROXIDEN, ETHERPEROXI
DEN, KETONPEROXIDEN, EPOXIDEN MET EEN DRIE
RINGSYSTEEM, ACETALEN EN HEMIACETALEN, ALS
MEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODE
RIVATEN DAARVAN

2909

Ethers, etheralcoholen, etherfenolen, etherfenolalcoholen, alco
holperoxiden, etherperoxiden, ketonperoxiden (al dan niet che
misch welbepaald), alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitro
soderivaten daarvan:
– acyclische ethers en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderi

vaten daarvan:
2909 11 00

– – diëthylether

2909 19

– – andere:

2909 19 10

– – – tert-butylethylether (ethyl-tertiair-butylether, ETBE)

5,5

—

2909 19 90

– – – andere

5,5

—

2909 20 00

– ethers van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpe

5,5

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

nen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten
daarvan
2909 30

– aromatische ethers en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosode

rivaten daarvan:
2909 30 10

– – difenylether
– – derivaten enkel gehalogeneerd met broom:

2909 30 31

– – – pentabroomdifenylether;

1,2,4,5-tetrabroom-3,6-bis(penta

broomfenoxy)benzeen
2909 30 35

– – – 1,2-bis(2,4,6-tribroomfenoxy)ethaan, bestemd voor de ver

vaardiging van acrylonitril-butadieen-styreen (ABS) (1)
2909 30 38

– – – andere

5,5

—

2909 30 90

– – andere

5,5

—

– etheralcoholen en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten

daarvan:
2909 41 00

– – 2,2′-oxidiëthanol (diëthyleenglycol)

5,5

—

2909 43 00

– – monobutylethers van ethyleenglycol of van diëthyleenglycol

5,5

—

2909 44 00

– – andere monoalkylethers van ethyleenglycol of van diëthy

5,5

—

vrij

—

leenglycol
2909 49

– – andere:

2909 49 11

– – – 2-(2-chloorethoxy)ethanol

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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5,5

—

5,5

—

5,5

—

2909 49 80

– – – andere

2909 50 00

– etherfenolen, etherfenolalcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-,

nitro- en nitrosoderivaten daarvan
2909 60 00

– alcoholperoxiden, etherperoxiden, ketonperoxiden, alsmede

halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
2910

Epoxiden, epoxyalcoholen, epoxyfenolen en epoxyethers, met
een drieringsysteem, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitro
soderivaten daarvan:

2910 10 00

– oxiraan (ethyleenoxide)

5,5

—

2910 20 00

– methyloxiraan (propyleenoxide)

5,5

—

2910 30 00

– 1-chloor-2,3-epoxypropaan (epichloorhydrine)

5,5

—

2910 40 00

– dieldrine (ISO, INN)

5,5

—

2910 50 00

– endrin (ISO)

5,5

—

2910 90 00

– andere

5,5

—

2911 00 00

Acetalen en hemiacetalen, ook indien met andere zuurstofhou
dende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosode
rivaten daarvan

5

—

V. VERBINDINGEN MET ALDEHYDEGROEPEN

2912

Aldehyden, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen;
cyclische polymeren van aldehyden; paraformaldehyde:
– acyclische aldehyden, zonder andere zuurstofhoudende groe

pen:
2912 11 00

– – methanal (formaldehyde)

5,5

—

2912 12 00

– – ethanal (aceetaldehyde)

5,5

—

2912 19 00

– – andere

5,5

—

– cyclische aldehyden, zonder andere zuurstofhoudende groe

pen:
2912 21 00

– – benzaldehyde

5,5

—

2912 29 00

– – andere

5,5

—

– aldehydealcoholen aldehyde-ethers, aldehydefenolen en alde

hyden met andere zuurstofhoudende groepen:
2912 41 00

– – vanilline (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde)

5,5

—

2912 42 00

– – ethylvanilline (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde)

5,5

—

2912 49 00

– – andere

5,5

—

2912 50 00

– cyclische polymeren van aldehyden

5,5

—

2912 60 00

– paraformaldehyde

5,5

—

2913 00 00

Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van de producten
bedoeld bij post 2912

5,5

—
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VI. KETONEN EN CHINONEN

2914

Ketonen en chinonen, ook indien met andere zuurstofhou
dende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosode
rivaten daarvan:
– acyclische ketonen, zonder andere zuurstofhoudende groe

pen:
2914 11 00

– – aceton

5,5

—

2914 12 00

– – butanon (methylethylketon)

5,5

—

2914 13 00

– – 4-methylpentaan-2-on (methylisobutylketon)

5,5

—

2914 19

– – andere:

2914 19 10

– – – 5-methylhexaan-2-on

vrij

—

2914 19 90

– – – andere

5,5

—

– ketonen van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloter

penen, zonder andere zuurstofhoudende groepen:
2914 22 00

– – cyclohexanon en methylcyclohexanonen

5,5

—

2914 23 00

– – iononen en methyliononen

5,5

—

2914 29 00

– – andere

5,5

—

– aromatische ketonen zonder andere zuurstofhoudende groe

pen:
2914 31 00

– – fenylaceton (fenylpropaan-2-on)

5,5

—

2914 39 00

– – andere

5,5

—

2914 40

– ketonalcoholen en ketonaldehyden:

2914 40 10

– – 4-hydroxy-4-methylpentaan-2-on (diacetonalcohol)

5,5

—

2914 40 90

– – andere

3

—

2914 50 00

– ketonfenolen en ketonen met andere zuurstofhoudende groe

5,5

—

pen
– chinonen:

2914 61 00

– – antrachinon

5,5

—

2914 62 00

– – co-enzym Q10 (ubidecarenon (INN))

5,5

—

2914 69

– – andere:

2914 69 10

– – – 1,4-naftochinon

vrij

—

2914 69 80

– – – andere

5,5

—

– halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten:

2914 71 00

– – chloordecon (ISO)

5,5

—

2914 79 00

– – andere

5,5

—
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VII. CARBONZUREN, DAARVAN AFGELEIDE ZUUR
ANHYDRIDEN, ZUURHALOGENIDEN, PEROXIDEN EN
PEROXYZUREN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NI
TRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN

2915

Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan af
geleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren,
alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:
– mierenzuur en zouten en esters daarvan:

2915 11 00

– – mierenzuur

5,5

—

2915 12 00

– – zouten van mierenzuur

5,5

—

2915 13 00

– – esters van mierenzuur

5,5

—

– azijnzuur en zouten daarvan; azijnzuuranhydride:

2915 21 00

– – azijnzuur

5,5

—

2915 24 00

– – azijnzuuranhydride

5,5

—

2915 29 00

– – andere

5,5

—

– esters van azijnzuur:

2915 31 00

– – ethylacetaat

5,5

—

2915 32 00

– – vinylacetaat

5,5

—

2915 33 00

– – n-butylacetaat

5,5

—

2915 36 00

– – dinosebacetaat (ISO)

5,5

—

2915 39 00

– – andere

5,5

—

2915 40 00

– mono-, di- en trichloorazijnzuur, alsmede zouten en esters

5,5

—

4,2

—

daarvan
2915 50 00

– propionzuur en zouten en esters daarvan

2915 60

– butaanzuren en pentaanzuren, alsmede zouten en esters

daarvan:
– – butaanzuur en isobutaanzuur, alsmede zouten en esters daarvan:

2915 60 11

– – – 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethyleendiisobutyraat

vrij

—

2915 60 19

– – – ander

5,5

—

2915 60 90

– – pentaanzuur en isopentaanzuur, alsmede zouten en esters daar

5,5

—

van
2915 70

– palmitinezuur en stearinezuur, alsmede zouten en esters

daarvan:
2915 70 40

– – palmitinezuur, alsmede zouten en esters daarvan

5,5

—

2915 70 50

– – stearinezuur, alsmede zouten en esters daarvan

5,5

—

2915 90

– andere:

2915 90 30

– – laurinezuur, alsmede zouten en esters daarvan

5,5

—

2915 90 70

– – andere

5,5

—
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2916

Onverzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren en een
waardige cyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydri
den, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halo
geen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:
– onverzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan

afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzu
ren, alsmede derivaten daarvan:
2916 11 00

– – acrylzuur en zouten daarvan

6,5

—

2916 12 00

– – esters van acrylzuur

6,5

—

2916 13 00

– – methacrylzuur en zouten daarvan

6,5

—

2916 14 00

– – esters van methacrylzuur

6,5

—

2916 15 00

– – oliezuur, linolzuur en linoleenzuur, alsmede zouten en es

ters daarvan

6,5

—

2916 16 00

– – binapacryl (ISO)

6,5

—

2916 19

– – andere:

2916 19 10

– – – undeceenzuren, alsmede zouten en esters daarvan

5,9

—

2916 19 40

– – – crotonzuur

vrij

—

2916 19 95

– – – andere

6,5

—

2916 20 00

– eenwaardige carbonzuren van cycloalkanen, van cycloalke

6,5

—

nen of van cycloterpenen, daarvan afgeleide anhydriden, ha
logeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten
daarvan
– eenwaardige aromatische carbonzuren, daarvan afgeleide an

hydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede
derivaten daarvan:
2916 31 00

– – benzoëzuur en zouten en esters daarvan

6,5

—

2916 32 00

– – benzoylperoxide en benzoylchloride

6,5

—

2916 34 00

– – fenylazijnzuur en zouten daarvan

vrij

—

2916 39

– – andere:

2916 39 10

– – – esters van fenylazijnzuur

vrij

—

2916 39 90

– – – andere

6,5

—

2917

Meerwaardige carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden,
halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-,
sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:
– meerwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide an

hydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede
derivaten daarvan:
2917 11 00

– – oxaalzuur en zouten en esters daarvan

6,5

—

2917 12 00

– – adipinezuur en zouten en esters daarvan

6,5

—

2917 13

– – azelaïnezuur en sebacinezuur, alsmede zouten en esters

vrij

—

6

—

6,5

—

daarvan:
2917 13 10

– – – sebacinezuur

2917 13 90

– – – andere

2917 14 00

– – maleïnezuuranhydride
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6,5

—

6,3

—

6,3

—

6

—

2917 19

– – andere:

2917 19 10

– – – malonzuur, alsmede zouten en esters daarvan

2917 19 20

– – – ethaan-1,2-dicarbonzuur of butaandizuur (barnsteenzuur) met

een biogebaseerd (1) koolstofgehalte van 100 massapercenten
2917 19 80

– – – andere

2917 20 00

– meerwaardige carbonzuren van cycloalkanen, van cycloalke

nen of van cycloterpenen, daarvan afgeleide anhydriden, ha
logeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten
daarvan
– meerwaardige aromatische carbonzuren, daarvan afgeleide

anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede
derivaten daarvan:
2917 32 00

– – dioctylorthoftalaten

6,5

—

2917 33 00

– – dinonylorthoftalaten en didecylorthoftalaten

6,5

—

2917 34 00

– – andere esters van orthoftaalzuur

6,5

—

2917 35 00

– – ftaalzuuranhydride

6,5

—

2917 36 00

– – tereftaalzuur en zouten daarvan

6,5

—

2917 37 00

– – dimethyltereftalaat

6,5

—

2917 39

– – andere:

2917 39 20

– – – esters of anhydride van tetrabroomftaalzuur; benzeen-1,2,4-

vrij

—

6,5

—

tricarbonzuur; isoftaloyldichloride, bevattende niet meer dan
0,8 gewichtspercent tereftaloyldichloride; naftaleen-1,4,5,8-te
tracarbonzuur; tetrachloorftaalzuuranhydride; natrium-3,5bis(methoxycarbonyl)benzeensulfonaat
2917 39 95

– – – andere

2918

Carbonzuren met andere zuurstofhoudende groepen, daarvan
afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren,
alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:
– carbonzuren met alcoholische hydroxylgroepen, doch zonder

andere zuurstofhoudende groepen, daarvan afgeleide an
hydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede
derivaten daarvan:
2918 11 00

– – melkzuur en zouten en esters daarvan

6,5

—

2918 12 00

– – wijnsteenzuur

6,5

—

2918 13 00

– – zouten en esters van wijnsteenzuur

6,5

—

2918 14 00

– – citroenzuur

6,5

—

2918 15 00

– – zouten en esters van citroenzuur

6,5

—

2918 16 00

– – gluconzuur en zouten en esters daarvan

6,5

—

2918 17 00

– – 2,2-difenyl-2-hydroxyazijnzuur (benzilzuur)

6,5

—

2918 18 00

– – chloorbenzilaat (ISO)

6,5

—

(1) Definitie volgens norm EN 16575.
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6,3

—

2918 19

– – andere:

2918 19 30

– – – cholzuur en 3α,12α-dihydroxy-5β-cholaan-24-zuur (desoxy

cholzuur), alsmede zouten en esters daarvan
2918 19 40

– – – 2,2-bis(hydroxymethyl)propionzuur

vrij

—

2918 19 98

– – – andere

6,5

—

– carbonzuren met fenolische hydroxylgroepen, doch zonder

andere zuurstofhoudende groepen, daarvan afgeleide an
hydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede
derivaten daarvan:
2918 21 00

– – salicylzuur en zouten daarvan

6,5

—

2918 22 00

– – o-acetylsalicylzuur en zouten en esters daarvan

6,5

—

2918 23 00

– – andere esters van salicylzuur, alsmede zouten daarvan

6,5

—

2918 29 00

– – andere

6,5

—

2918 30 00

– carbonzuren met aldehyde- of ketongroepen, doch zonder

6,5

—

6,5

—

vrij

—

6,5

—

andere zuurstofhoudende groepen, daarvan afgeleide an
hydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede
derivaten daarvan
– andere:

2918 91 00

– – 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur), alsmede zou

ten en esters daarvan
2918 99

– – andere:

2918 99 40

– – – 2,6-dimethoxybenzoëzuur; dicamba (ISO); natriumfenoxyace

taat
2918 99 90

– – – andere

VIII. ESTERS VAN ANORGANISCHE ZUREN VAN NIETMETALEN, ALSMEDE ZOUTEN, HALOGEEN-, SULFO-,
NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN

2919

Fosforzure esters en zouten daarvan, lactofosfaten daaronder
begrepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten
daarvan:

2919 10 00

– tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat

6,5

—

2919 90 00

– andere

6,5

—

2920

Esters van andere anorganische zuren van niet-metalen (an
dere dan esters van waterstofhalogeniden), alsmede zouten
daarvan; halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van
deze producten:

on)

6,5

—

– – andere

6,5

—

– thiofosforzure esters (fosforthioaten) en zouten daarvan; ha

logeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van deze produc
ten:
2920 11 00
2920 19 00

– – parathion (ISO) en parathionmethyl (ISO) (methylparathi

– fosfietesters en zouten daarvan; halogeen-, sulfo-, nitro- en

nitrosoderivaten van deze producten:
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2920 21 00

– – dimethylfosfiet

6,5

—

2920 22 00

– – diëthylfosfiet

6,5

—

2920 23 00

– – trimethylfosfiet

6,5

—

2920 24 00

– – triëthylfosfiet

6,5

—

2920 29 00

– – andere

6,5

—

2920 30 00

– endosulfan (ISO)

6,5

—

2920 90

– andere:

2920 90 10

– – zwavelzure en koolzure esters, alsmede zouten, halogeen-, sul

6,5

—

6,5

—

6,5

kg met.am.

fo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
2920 90 70

– – andere

IX. VERBINDINGEN MET STIKSTOFHOUDENDE GROE
PEN

2921

Aminoverbindingen:
– eenwaardige

acyclische aminoverbindingen en derivaten
daarvan; zouten van deze producten:

2921 11 00

– – methylamine, dimethylamine en trimethylamine, alsmede

zouten daarvan
2921 12 00

– – 2-(N,N-dimethylamino)ethylchloride-hydrochloride

6,5

—

2921 13 00

– – 2-(N,N-diethylamino)ethylchloride-hydrochloride

6,5

—

2921 14 00

– – 2-(N,N-diisopropylamino)ethylchloride-hydrochloride

6,5

—

2921 19

– – andere:

2921 19 40

– – – 1,1,3,3-tetramethylbutylamine

vrij

—

2921 19 50

– – – diëthylamine en zouten daarvan

5,7

—

2921 19 99

– – – andere

6,5

—

6

—

6,5

—

6

—

6,3

—

– meerwaardige acyclische aminoverbindingen en derivaten

daarvan; zouten van deze producten:
2921 21 00

– – ethyleendiamine en zouten daarvan

2921 22 00

– – hexamethyleendiamine en zouten daarvan

2921 29 00

– – andere

2921 30

– aminoverbindingen van cycloalkanen, van cycloalkenen of

van cycloterpenen, alsmede derivaten daarvan; zouten van
deze producten:
2921 30 10

– – cyclohexylamine en cyclohexyldimethylamine, alsmede zouten

daarvan
2921 30 91

– – cyclohex-1,3-yleendiamine (1,3-diaminocyclohexaan)

vrij

—

2921 30 99

– – andere

6,5

—

– eenwaardige aromatische aminoverbindingen en derivaten

daarvan; zouten van deze producten:
2921 41 00

– – aniline en zouten daarvan

6,5

—

2921 42 00

– – derivaten van aniline, alsmede zouten daarvan

6,5

—
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6,5

—

6,5

—

6,5

—

vrij

—

6,5

—

vrij

—

2921 43 00

– – toluïdinen en derivaten daarvan; zouten van deze produc

ten
2921 44 00

– – difenylamine en derivaten daarvan; zouten van deze pro

ducten
2921 45 00

– – 1-naftylamine (α-naftylamine) en 2-naftylamine (β-naftyla

mine), alsmede derivaten daarvan; zouten van deze produc
ten
2921 46 00

– – amfetamine (INN), benzfetamine (INN), dexamfetamine

(INN), etilamfetamine (INN), feentermine (INN), fencamfa
mine (INN), lefetamine (INN), levamfetamine (INN) en me
fenorex (INN); zouten van deze producten
2921 49 00

– – andere
– meerwaardige aromatische aminoverbindingen en derivaten

daarvan; zouten van deze producten:
2921 51

– – o-, m- en p-fenyleendiamine en diaminotoluenen, alsmede

derivaten daarvan; zouten van deze producten:
– – – o-, m- en p-fenyleendiamine en diaminotoluenen, alsmede

halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan, zouten
van deze verbindingen daaronder begrepen:
2921 51 11

– – – – m-fenyleendiamine, met een zuiverheid van 99 of meer ge

wichtspercenten en bevattende:
— niet meer dan 1 gewichtspercent water,
— niet meer dan 200 mg/kg o-fenyleendiamine en
— niet meer dan 450 mg/kg p-fenyleendiamine
2921 51 19

– – – – andere

6,5

—

2921 51 90

– – – andere

6,5

—

2921 59

– – andere:

2921 59 50

– – – m-fenyleenbis(methylamine); 2,2′-dichloor-4,4′-methyleendia

vrij

—

6,5

—

niline; 4,4′-bi-o-toluïdine; 1,8-naftyleendiamine
2921 59 90

– – – andere

2922

Aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen:
– aminoalcoholen, andere dan die met zuurstofhoudende groe

pen van meer dan een soort, alsmede ethers en esters daar
van; zouten van deze producten:
2922 11 00

– – monoëthanolamine en zouten daarvan

6,5

—

2922 12 00

– – diëthanolamine en zouten daarvan

6,5

—

2922 14 00

– – dextropropoxyfeen (INN) en zouten daarvan

vrij

—

2922 15 00

– – triëthanolamine

6,5

—

2922 16 00

– – diëthanolammoniumperfluoroctaansulfonaat

6,5

—

2922 17 00

– – methyldiëthanolamine en ethyldiëthanolamine

6,5

—

2922 18 00

– – 2-(N,N-diisopropylamino)ethanol

6,5

—
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6,5

—

2922 19 00

– – andere
– aminonaftolen en andere aminofenolen andere dan die met

zuurstofhoudende groepen van meer dan een soort, alsmede
ethers en esters daarvan; zouten van deze producten:
2922 21 00

– – aminohydroxynaftaleensulfonzuren en zouten daarvan

6,5

—

2922 29 00

– – andere

6,5

—

vrij

—

6,5

—

– aminoaldehyden, aminoketonen en aminochinonen, andere

dan die met zuurstofhoudende groepen van meer dan een
soort; zouten van deze producten:
2922 31 00

– – amfepramon (INN), methadon (INN) en normethadon

(INN); zouten van deze producten
2922 39 00

– – andere
– aminozuren, andere dan die met zuurstofhoudende groepen

van meer dan een soort en esters daarvan; zouten van deze
producten:
2922 41 00

– – lysine en esters daarvan; zouten van deze producten

6,3

—

2922 42 00

– – glutaminezuur en zouten daarvan

6,5

—

2922 43 00

– – antranilzuur en zouten daarvan

6,5

—

2922 44 00

– – tilidine (INN) en zouten daarvan

vrij

—

2922 49

– – andere:

2922 49 20

– – – ß-alanine

vrij

—

2922 49 85

– – – andere

6,5

—

2922 50 00

– aminofenolalcoholen, aminofenolzuren en andere aminover

6,5

—

bindingen met zuurstofhoudende groepen
2923

Quaternaire ammoniumzouten en -hydroxiden; lecithinen en
andere fosfoaminolipiden, al dan niet chemisch welbepaald:

2923 10 00

– choline en zouten daarvan

6,5

—

2923 20 00

– lecithinen en andere fosfoaminolipiden

5,7

—

2923 30 00

– tetraethylammoniumperfluoroctaansulfonaat

6,5

—

2923 40 00

– didecyldimethylammoniumperfluoroctaansulfonaat

6,5

—

2923 90 00

– andere

6,5

—

2924

Amidoverbindingen van carbonzuren of van koolzuur:

vrij

—

6,5

—

6,5

—

– acyclische amidoverbindingen, acyclische carbamaten daar

onder begrepen, alsmede derivaten daarvan; zouten van
deze producten:
2924 11 00

– – meprobamaat (INN)

2924 12 00

– – fluoraceetamide (ISO), monocrotofos (ISO) en fosfamidon

(ISO)
2924 19 00

– – andere
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6,5

—

6,5

—

– cyclische amidoverbindingen, cyclische carbamaten daar

onder begrepen, alsmede derivaten daarvan; zouten van
deze producten:
2924 21 00

– – ureïnen en derivaten daarvan; zouten van deze producten

2924 23 00

– – 2-aceetamidobenzoëzuur (N-acetylantranilzuur) en zouten

daarvan
2924 24 00

– – ethinamaat (INN)

vrij

—

2924 25 00

– – alachloor (ISO)

6,5

—

2924 29

– – andere:

2924 29 10

– – – lidocaïne (INN)

vrij

—

2924 29 70

– – – andere

6,5

—

2925

Imidoverbindingen van carbonzuren, sacharine en zouten
daarvan daaronder begrepen; iminoverbindingen:
– imidoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze

producten:
2925 11 00

– – sacharine en zouten daarvan

6,5

—

2925 12 00

– – glutethimide (INN)

vrij

—

2925 19

– – andere:

2925 19 20

– – – 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-octabroom-N,N′-ethyleendiftaalimide;

vrij

—

6,5

—

2925 19 95

N,N′ethyleenbis(4,5-dibroomhexahydro-3,6-methanoftaalimide)

– – – andere
– iminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze

producten:
2925 21 00

– – chloordimeform (ISO)

6,5

—

2925 29 00

– – andere

6,5

—

2926

Nitrillen (cyaanverbindingen):

2926 10 00

– acrylonitril

6,5

—

2926 20 00

– 1-cyaanguanidine (dicyaandiamide)

6,5

—

2926 30 00

– fenproporex (INN) en zouten daarvan; methadon (INN) tus

6,5

—

6,5

—

6

—

senproduct (4-cyano-2-dimethylamino-4,4-difenylbutaan)
2926 40 00

– alfa-fenylacetoacetonitril

2926 90

– andere:

2926 90 20

– – isoftalonitril

2926 90 70

– – andere

6,5

—

2927 00 00

Diazo-, azo- en azoxyverbindingen

6,5

—

2928 00

Organische derivaten van hydrazine of van hydroxylamine:

2928 00 10

– N,N-bis(2-methoxyethyl)hydroxylamine

vrij

—

2928 00 90

– andere

6,5

—
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2929

Andere verbindingen met stikstofhoudende groepen:

2929 10 00

– isocyanaten

6,5

—

2929 90 00

– andere

6,5

—

X. ORGANISCHE VERBINDINGEN VAN NIET-METALEN
EN VAN METALEN, HETEROCYCLISCHE VERBINDIN
GEN, NUCLEÏNEZUREN EN ZOUTEN DAARVAN, ALS
MEDE SULFONAMIDOVERBINDINGEN

2930

Organische zwavelverbindingen:

2930 20 00

– thiocarbamaten en dithiocarbamaten

6,5

—

2930 30 00

– thiurammono-, thiuramdi- en thiuramtetrasulfiden

6,5

—

2930 40

– methionine:

2930 40 10

– – methionine (INN)

vrij

—

2930 40 90

– – andere

6,5

—

2930 60 00

– 2-(N,N-diëthylamino)ethaanthiol

6,5

—

2930 70 00

– bis(2-hydroxyethyl)sulfide (thiodiglycol (INN))

6,5

—

2930 80 00

– aldicarb (ISO), captafol (ISO) en methamidofos (ISO)

6,5

—

2930 90

– andere:

2930 90 13

– – cysteïne en cystine

6,5

—

2930 90 16

– – derivaten van cysteïne of cystine

6,5

—

2930 90 30

– – DL-2-hydroxy-4(methylthio)boterzuur

vrij

—

2930 90 40

– – 2,2′-thiodiëthylbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propio

vrij

—

vrij

—

6,5

—

naat]
2930 90 50

– – mengsels van isomeren bestaande uit 4-methyl-2,6-bis(methylt

hio)-m-fenyleendiamine en 2-methyl-4,6-bis(methylthio)-m-fe
nyleendiamine
2930 90 98

– – andere

2931

Andere organische verbindingen van niet-metalen of van me
talen:

2931 10 00

– tetramethyllood en tetraethyllood

6,5

—

2931 20 00

– tributyltinverbindingen

6,5

—

– andere organofosforderivaten:

2931 31 00

– – dimethylmethylfosfonaat

6,5

—

2931 32 00

– – dimethylpropylfosfonaat

6,5

—

2931 33 00

– – diëthylethylfosfonaat

6,5

—

2931 34 00

– – natrium-3-(trihydroxysilyl)propylmethylfosfonaat

6,5

—

2931 35 00

– – 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosfinaan-2,4,6-trioxide

6,5

—

2931 36 00

– – (5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinaan-5-yl)methyl-

6,5

—

methyl-methylfosfonaat

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 282
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6,5

—

6,5

—

2931 37 00

– – bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinaan-5-yl)me

thyl]methylfosfonaat
2931 38 00

– – zout van methylfosfonzuur en (aminoiminomethyl)ureum (1

: 1)
2931 39

– – andere:

2931 39 20

– – – methylfosfonoyldifluoride (methylfosfonzuurdifluoride)

6,5

—

2931 39 30

– – – methylfosfonoyldichloride (methylfosfonzuurdichloride)

6,5

—

2931 39 50

– – – etidroninezuur (INN) (1-hydroxyethaan-1,1-difosfonzuur) en

6,5

—

6,5

—

zouten daarvan
2931 39 60

– – – (nitrilotrimethaandiyl)tris(fosfonzuur), {ethaan-1,2-diylbis[ni

trilobis(methyleen)]}tetrakis(fosfonzuur), [(bis{2-[bis(fosfo
nomethyl)amino]ethyl}amino)methyl]fosfonzuur,
{hexaan1,6-diylbis[nitrilobis(methyleen)]}tetrakis(fosfonzuur), {[(2hydroxyethyl)imino]bis(methyleen)}bis(fosfonzuur),
en
[(bis{6-[bis(fosfonomethyl)amino]hexyl}amino)methyl]fos
fonzuur; zouten van deze producten
2931 39 90

– – – andere

6,5

—

2931 90 00

– andere

6,5

—

2932

Heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer
zuurstofatomen als heteroatoom:
– verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-ge

anelleerde (niet-gecondenseerde) furaanring:
2932 11 00

– – tetrahydrofuraan

6,5

—

2932 12 00

– – 2-furaldehyde (furfuraldehyde)

6,5

—

2932 13 00

– – furfurylalcohol en tetrahydrofurfurylalcohol

6,5

—

2932 14 00

– – sucralose

6,5

—

2932 19 00

– – andere

6,5

—

2932 20

– lactonen:

2932 20 10

– – fenolftaleïne; 1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1-

vrij

—

naftyl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-6-octadecy
loxy-2-naftoëzuur; 3′-chloor-6′-cyclohexylaminospiro[isobenzo
furaan-1(3H),9′-xantheen]-3-on; 6′-(N-ethyl-p-toluïdino)-2′-me
thylspiro[isobenzofuraan-1(3H),9′-xantheen]-3-on; methyl-6-do
cosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methyl-1-fenantryl)-3oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl]naftaleen-2-carboxylaat
2932 20 20

– – gamma-butyrolacton

6,5

—

2932 20 90

– – andere

6,5

—

– andere:

2932 91 00

– – isosafrool

6,5

—

2932 92 00

– – 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-on

6,5

—

2932 93 00

– – piperonal

6,5

—
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2932 94 00

– – safrool

6,5

—

2932 95 00

– – tetrahydrocannabinolen (alle isomeren)

6,5

—

2932 99 00

– – andere

6,5

—

2933

Heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer stik
stofatomen als heteroatoom:
– verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-ge

anelleerde (niet-gecondenseerde) pyrazoolring:
2933 11

– – fenazon (antipyrine) en derivaten daarvan:

2933 11 10

– – – propyfenazon (INN)

vrij

—

2933 11 90

– – – andere

6,5

—

2933 19

– – andere:

2933 19 10

– – – fenylbutazon (INN)

vrij

—

2933 19 90

– – – andere

6,5

—

6,5

—

vrij

—

6,5

—

– verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-ge

anelleerde (niet-gecondenseerde) imidazoolring:
2933 21 00

– – hydantoïne en derivaten daarvan

2933 29

– – andere:

2933 29 10

– – – nafazolinehydrochloride

2933 29 90

(INNM)
en
nafazolinenitraat
(INNM); fentolamine (INN); tolazolinehydrochloride (INNM)

– – – andere
– verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-ge

anelleerde (niet-gecondenseerde) pyridinering:
2933 31 00

– – pyridine en zouten daarvan

5,3

—

2933 32 00

– – piperidine en zouten daarvan

6,5

—

2933 33 00

– – alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN), bro

6,5

—

dostigminebromide (INN)

vrij

—

2933 39 20

– – – 2,3,5,6-tetrachloorpyridine

vrij

—

2933 39 25

– – – 3,6-dichloorpyridine-2-carbonzuur

vrij

—

2933 39 35

– – – 2-hydroxyethylammonium-3,6-dichloorpyridine-2-carboxylaat

vrij

—

2933 39 40

– – – 2-butoxyethyl(3,5,6-trichloor-2-pyridyloxy)acetaat

vrij

—

mazepam (INN), difenoxin (INN), difeenoxylaat (INN), di
pipanon (INN), fencyclidine (INN) (PCP), fenoperidine
(INN), fentanyl (INN), ketobemidon (INN), methylfenidaat
(INN), pentazocine (INN), pethidine (INN), pethidine (INN)
tussenproduct A, pipradrol (INN), piritramide (INN), pro
piram (INN) en trimeperidine (INN); zouten van deze pro
ducten
2933 39

– – andere:

2933 39 10

– – – iproniazide (INN); ketobemidonhydrochloride (INNM); pyri
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2933 39 45

– – – 3,5-dichloor-2,4,6-trifluorpyridine

vrij

—

2933 39 50

– – – methylester van fluroxypyr (ISO)

4

—

2933 39 55

– – – 4-methylpyridine

vrij

—

2933 39 99

– – – andere

6,5

—

vrij

—

5,5

—

– verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde chinoline-

of isochinolinering, niet verder geanelleerd (gecondenseerd):
2933 41 00

– – levorfanol (INN) en zouten daarvan

2933 49

– – andere:

2933 49 10

– – – halogeenderivaten van chinoline; derivaten van chinolinecar

bonzuren
2933 49 30

– – – dextromethorfan (INN) en zouten daarvan

vrij

—

2933 49 90

– – – andere

6,5

—

6,5

—

– verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde pyrimidi

nering of met een piperazinering:
2933 52 00

– – malonylureum (barbituurzuur) en zouten daarvan

2933 53

– – allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), bu

talbital (INN), butobarbital, cyclobarbital (INN), fenobarbi
tal (INN), methylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN),
secbutabarbital (INN), secobarbital (INN) en vinylbital
(INN); zouten van deze producten:
2933 53 10

– – – barbital (INN), fenobarbital (INN), alsmede zouten daarvan

vrij

—

2933 53 90

– – – andere

6,5

—

2933 54 00

– – andere derivaten van malonylureum (barbituurzuur); zou

6,5

—

vrij

—

ten van deze producten
2933 55 00

– – loprazolam (INN), mecloqualon (INN), methaqualon (INN)

en zipeprol (INN); zouten van deze producten
2933 59

– – andere:

2933 59 10

– – – diazinon (ISO)

vrij

—

2933 59 20

– – – 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octaan (triëthyleendiamine)

vrij

—

2933 59 95

– – – andere

6,5

—

6,5

—

5,5

—

vrij

—

– verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-ge

anelleerde (niet-gecondenseerde) triazinering:
2933 61 00

– – melamine

2933 69

– – andere:

2933 69 10

– – – atrazine (ISO); propazine (ISO); simazine (ISO); hexahydro-

1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (hexogeen, trimethyleentrinitrami
ne)
2933 69 40

– – – methenamine (INN) (hexamethyleentetramine); 2,6-di-tert-bu

tyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]fenol
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1

2

3

4

6,5

—

2933 69 80

– – – andere
– lactamen:

2933 71 00

– – 6-hexaanlactam (ε-caprolactam)

6,5

—

2933 72 00

– – clobazam (INN) en methyprylon (INN)

vrij

—

2933 79 00

– – andere lactamen

6,5

—

– andere:

2933 91

– – alprazolam (INN), camazepam (INN), chloordiazepoxide

(INN), clonazepam (INN), clorazepaat, delorazepam (INN),
diazepam (INN), estazolam (INN), ethylloflazepaat (INN),
fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN),
halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN),
mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), ni
metazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN),
oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyro
valeron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) en tri
azolam (INN); zouten van deze producten:
2933 91 10

– – – chloordiazepoxide (INN)

vrij

—

2933 91 90

– – – andere

6,5

—

2933 92 00

– – azinfos-methyl (ISO)

6,5

—

2933 99

– – andere:

2933 99 20

– – – indool, 3-methylindool (skatol), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-diben

5,5

—

zol[c,e]azepine (azapetine), fenindamine (INN) en zouten
daarvan; imipraminehydrochloride (INNM)
2933 99 50

– – – 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol

vrij

—

2933 99 80

– – – andere

6,5

—

2934

Nucleïnezuren en zouten daarvan, al dan niet chemisch welbe
paald; andere heterocyclische verbindingen:

2934 10 00

– verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-ge

6,5

—

6,5

—

6,5

—

anelleerde (niet-gecondenseerde) thiazoolring
2934 20

– verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde benzothi

azoolring, niet verder geanelleerd (gecondenseerd):
2934 20 20

– – di(benzothiazool-2-yl)disulfide; benzothiazool-2-thiol (mercap

tobenzothiazool) en zouten daarvan
2934 20 80

– – andere

2934 30

– verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde fenothia

zinering, niet verder geanelleerd (gecondenseerd):
2934 30 10

– – thiëthylperazine (INN); thioridazine (INN) en zouten daarvan

vrij

—

2934 30 90

– – andere

6,5

—
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vrij

—

vrij

—

6,5

—

– andere:

2934 91 00

– – aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN),

cloxazolam (INN), dextromoramide (INN), feendimetrazine
(INN), feenmetrazine (INN), haloxazolam (INN), ketazolam
(INN), mesocarb (INN), oxazolam (INN), pemoline (INN) en
sufentanil (INN); zouten van deze producten
2934 99

– – andere:

2934 99 60

– – – chloorprothixeen (INN); thenalidine (INN) en tartraten en

maleïnaten daarvan; furazolidoon (INN); 7-aminocefalospor
aanzuur; zouten en esters van (6R,7R)-3-acetoxymethyl-7[(R)-2-formyloxy-2-fenylaceetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabi
cyclo[4.2.0]oct-2-een-2-carbonzuur;
1-[2-(1,3-dioxaan-2yl)ethyl]-2-methylpyridiniumbromide
2934 99 90

– – – andere

2935

Sulfonamidoverbindingen:

2935 10 00

– N-methylperfluoroctaansulfonamide

6,5

—

2935 20 00

– N-ethylperfluoroctaansulfonamide

6,5

—

2935 30 00

– N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluoroctaansulfonamide

6,5

—

2935 40 00

– N-(2-hydroxyethyl)-N-methylperfluoroctaansulfonamide

6,5

—

2935 50 00

– andere perfluoroctaansulfonamidoverbindingen

6,5

—

2935 90

– andere:

2935 90 30

– – 3-{1-[7-(hexadecylsulfonylamino)-1H-indool-3-yl]-3-oxo-

vrij

—

6,5

—

1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-dimethyl-1H-indool-7-sul
fonamide; metosulam (ISO)
2935 90 90

– – andere

XI. PROVITAMINEN, VITAMINEN EN HORMONEN

2936

Provitaminen en vitaminen, natuurlijke of door synthese gere
produceerd (natuurlijke concentraten daaronder begrepen),
alsmede derivaten daarvan, die hoofdzakelijk als vitaminen
worden gebruikt, ook indien deze stoffen onderling zijn ver
mengd of in oplossing zijn gebracht:
– vitaminen en derivaten daarvan, niet vermengd:

2936 21 00

– – vitaminen A en derivaten daarvan

vrij

—

2936 22 00

– – vitamine B1 en derivaten daarvan

vrij

—

2936 23 00

– – vitamine B2 en derivaten daarvan

vrij

—

2936 24 00

– – D- en DL-pantotheenzuur (vitamine B3 of vitamine B5) en

vrij

—

derivaten daarvan

2936 25 00

– – vitamine B6 en derivaten daarvan

vrij

—

2936 26 00

– – vitamine B12 en derivaten daarvan

vrij

—
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2936 27 00

– – vitamine C en derivaten daarvan

vrij

—

2936 28 00

– – vitamine E en derivaten daarvan

vrij

—

2936 29 00

– – andere vitaminen en derivaten daarvan

vrij

—

2936 90 00

– andere, natuurlijke concentraten daaronder begrepen

vrij

—

2937

Hormonen, prostaglandinen, thromboxanen en leukotriënen,
natuurlijke of door synthese gereproduceerd; derivaten en
structuuranalogons daarvan, in de keten gewijzigde polypepti
den daaronder begrepen, die hoofdzakelijk als hormonen wor
den gebruikt:

vrij

g

– polypeptidehormonen, proteïnehormonen en glycoproteïne

hormonen, alsmede derivaten en structuuranalogons daar
van:
2937 11 00

– – somatotropine, alsmede derivaten en structuuranalogons

daarvan
2937 12 00

– – insuline en zouten daarvan

vrij

g

2937 19 00

– – andere

vrij

g

vrij

g

vrij

g

– steroïdale hormonen, alsmede derivaten en structuuranalo

gons daarvan:
2937 21 00

– – cortison, hydrocortison, prednison (dehydrocortison) en

prednisolon (dehydrohydrocortison)
2937 22 00

– – halogeenderivaten en gehalogeneerde derivaten van corti

costeroïde hormonen
2937 23 00

– – oestrogenen en progestogenen

vrij

g

2937 29 00

– – andere

vrij

g

2937 50 00

– prostaglandinen, thromboxanen en leukotriënen, alsmede de

vrij

g

vrij

g

6,5

—

6

—

rivaten en structuuranalogons daarvan
2937 90 00

– andere

XII. GLYCOSIDEN (HETEROSIDEN) EN ALKALOÏDEN,
NATUURLIJKE OF DOOR SYNTHESE GEREPRODU
CEERD, ALSMEDE ZOUTEN, ETHERS, ESTERS EN AN
DERE DERIVATEN DAARVAN

2938

Glycosiden (heterosiden), natuurlijke of door synthese gerepro
duceerd, alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten
daarvan:

2938 10 00

– rutoside (rutine) en derivaten daarvan

2938 90

– andere:

2938 90 10

– – digitalisglucosiden

2938 90 30

– – glycyrrizine en glycyrrizinaten

5,7

—

2938 90 90

– – andere

6,5

—

2939

Alkaloïden, natuurlijke of door synthese gereproduceerd, als
mede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan:
– opiumalkaloïden en derivaten daarvan; zouten van deze pro

ducten:
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vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

2939 11 00

– – concentraten van papaverbolkaf; buprenorfine (INN), co

deïne, dihydrocodeïne (INN), ethylmorfine, etorfine (INN),
folcodine (INN), heroïne, hydrocodon (INN), hydromorfon
(INN), morfine, nicomorfine (INN), oxycodon (INN), oxy
morfon (INN), thebacon (INN) en thebaïne; zouten van
deze producten
2939 19 00

– – andere

2939 20 00

– kina-alkaloïden en derivaten daarvan; zouten van deze pro

ducten
2939 30 00

– cafeïne en zouten daarvan
– efedrinen en zouten daarvan:

2939 41 00

– – efedrine en zouten daarvan

vrij

—

2939 42 00

– – pseudo-efedrine (INN) en zouten daarvan

vrij

—

2939 43 00

– – cathine (INN) en zouten daarvan

vrij

—

2939 44 00

– – norefedrine en zouten daarvan

vrij

—

2939 49 00

– – andere

vrij

—

– theofylline en aminofylline (theofylline-ethyleendiamine), als

mede derivaten daarvan; zouten van deze producten:
2939 51 00

– – fenetylline (INN) en zouten daarvan

vrij

—

2939 59 00

– – andere

vrij

—

– alkaloïden van moederkoren en derivaten daarvan; zouten

van deze producten:
2939 61 00

– – ergometrine (INN) en zouten daarvan

vrij

—

2939 62 00

– – ergotamine (INN) en zouten daarvan

vrij

—

2939 63 00

– – lyserginezuur en zouten daarvan

vrij

—

2939 69 00

– – andere

vrij

—

vrij

—

vrij

—

– andere, van plantaardige oorsprong:

2939 71 00

– – cocaïne,

ecgonine, levometamfetamine, metamfetamine
(INN), metamfetamineracemaat; zouten, esters en andere
derivaten van deze producten

2939 79

– – andere:

2939 79 10

– – – nicotine alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten

daarvan
2939 79 90

– – – andere

vrij

—

2939 80 00

– andere

vrij

—

6,5

—

XIII. ANDERE ORGANISCHE VERBINDINGEN

2940 00 00

Suikers, chemisch zuiver, andere dan sacharose, lactose, mal
tose, glucose en fructose; ethers, acetalen en esters van suikers,
alsmede zouten daarvan, andere dan de producten bedoeld bij
de posten 2937, 2938 en 2939
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vrij

—

van

5,3

—

2941 20 80

– – andere

vrij

—

2941 30 00

– tetracyclinen en derivaten daarvan; zouten van deze produc

vrij

—

vrij

—

vrij

—

2941

Antibiotica:

2941 10 00

– penicillinen en derivaten daarvan met een structuur van pe

nicillaanzuur; zouten van deze producten
2941 20

– streptomycinen en derivaten daarvan; zouten van deze pro

ducten:
2941 20 30

– – dihydrostreptomycine, alsmede zouten, esters en hydraten daar

ten
2941 40 00

– chlooramfenicol en derivaten daarvan; zouten van deze pro

ducten
2941 50 00

– erytromycine en derivaten daarvan; zouten van deze produc

ten
2941 90 00

– andere

vrij

—

2942 00 00

Andere organische verbindingen

6,5

—
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HOOFDSTUK 30
FARMACEUTISCHE PRODUCTEN
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) dieetvoeding, veredelde voedingsmiddelen, voedingsmiddelen voor diabeti
ci, voedingssupplementen, opwekkende dranken (tonica) en mineraalwater,
andere dan voedingspreparaten die langs intraveneuze weg worden toe
gediend (afdeling IV);
b) bereidingen zoals tabletten, kauwgom of pleisters (percutaan systeem),
bedoeld om rokers te helpen stoppen met roken (post 2106 of 3824);
c) gips, speciaal gebrand of fijn gemalen voor tandtechnisch gebruik (post
2520);
d) medicinaal gedistilleerd aromatisch water en medicinale oplossingen van
etherische oliën in water (post 3301);
e) preparaten bedoeld bij de posten 3303 tot en met 3307, ook indien met
therapeutische of profylactische eigenschappen;
f) zeep en andere producten bedoeld bij post 3401, waaraan medicinale zelf
standigheden zijn toegevoegd;
g) preparaten van gips voor tandtechnisch gebruik (post 3407);
h) niet voor therapeutisch of profylactisch gebruik bereide bloedalbumine
(post 3502).
2. Voor de toepassing van post 3002 wordt onder „immunologische producten”
verstaan peptiden en eiwitten (andere dan die bedoeld bij post 2937) die
rechtstreeks betrokken zijn bij de regeling van immunologische processen,
zoals monoklonale antilichamen (MAB), fragmenten van antilichaam, verbin
dingen van antilichaam en verbindingen van antilichaam-fragment, interleuki
nen, interferonen (IFN), chemokinen en bepaalde tumornecrosefactoren
(TNF), groeifactoren (GF), hematopoietinen en koloniestimulerende factoren
(CSF).
3. Voor de toepassing van de posten 3003 en 3004 en van aantekening 4, onder
d), op dit hoofdstuk worden aangemerkt:
a) als onvermengde producten:
1) onvermengde producten opgelost in water;
2) alle producten bedoeld bij hoofdstuk 28 of 29;
3) enkelvoudige plantenextracten bedoeld bij post 1302, die enkel zijn
getitreerd of opgelost in ongeacht welk oplosmiddel;
b) als vermengde producten:
1) colloïdale oplossingen en suspensies (andere dan colloïdale zwavel);
2) plantenextracten verkregen door behandeling van mengsels van plant
aardige stoffen;
3) zouten en concentraten verkregen door verdamping van natuurlijke
mineraalwaters.
4. Onder post 3006, met uitsluiting van enige andere post in de nomenclatuur,
worden alleen de volgende producten ingedeeld:
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a) steriel catgut, dergelijk steriel hechtdraad en -garen (steriele garens die
door het lichaam worden geabsorbeerd, voor de chirurgie en voor de
tandheelkunde daaronder begrepen) en steriele kleefstoffen, voor het dich
ten van wonden in de chirurgie;
b) steriele laminaria;
c) steriele bloedstelpende artikelen, die door het lichaam worden geabsor
beerd, voor de chirurgie en voor de tandheelkunde; steriele barrièremidde
len tegen het verkleven, voor de chirurgie of voor de tandheelkunde, ook
indien zij door het lichaam kunnen worden geabsorbeerd;
d) röntgencontrastmiddelen, alsmede reageermiddelen voor het stellen van
een diagnose, bestemd om aan de patiënt zelf te worden toegediend en
bestaande uit een onvermengd product in afgemeten hoeveelheid dan wel
uit een mengsel van twee of meer producten;
e) reagentia voor het bepalen van bloedgroepen of van bloedfactoren;
f) tandcement en andere producten voor tandvulling; beendercement;
g) tassen, dozen, trommels en dergelijke, gevuld met artikelen voor eerste
hulp bij ongelukken;
h) chemische anticonceptionele preparaten van hormonen, van andere produc
ten bedoeld bij post 2937 of van spermiciden;
ij) bereidingen in de vorm van een gel die worden toegepast bij de mens- of
diergeneeskunde op bepaalde delen van het lichaam als glijmiddel bij
chirurgische handelingen of medisch onderzoek of als koppelmiddel tussen
het lichaam en de medische instrumenten;
k) farmaceutische afvallen, dit zijn farmaceutische producten die ongeschikt
zijn voor hun oorspronkelijk gebruiksdoel ten gevolge van, bijvoorbeeld,
het verstrijken van de houdbaarheidsdatum;
l) hulpmiddelen die herkenbaar zijn voor gebruik in de stomazorg, te weten
in vorm gesneden opvangzakken voor colostoma, ileostoma en urostoma,
alsmede klevende huidbeschermers of huidplakken daarvoor.
Aanvullende aantekeningen
1. Voor de toepassing van de onderverdelingen 3002 13 en 3002 14 worden
aangemerkt:
a) als onvermengde producten, zuivere producten, ook indien zij onzuiver
heden bevatten;
b) als vermengde producten:
1) waterige oplossingen en andere oplossingen van de producten, bedoeld
onder a) hiervoor;
2) producten bedoeld onder a) en b), onder 1), hiervoor, waaraan een
stabilisator is toegevoegd, nodig voor de houdbaarheid of voor het
vervoer; en
3) producten bedoeld onder a), b) onder 1) en b) onder 2), hiervoor,
waaraan een ander additief is toegevoegd.
2. De onderverdelingen 3003 60 en 3004 60 omvatten geneesmiddelen voor
orale inname die artemisinin (INN) bevatten, in combinatie met andere far
maceutische actieve bestanddelen, of die een van de volgende actieve bestand
delen bevatten, al dan niet in combinatie met andere farmaceutische actieve
bestanddelen: amodiaquine (INN); artelinezuur of zouten daarvan; artenimol
(INN); artemotil (INN); artemether (INN); artesunaat (INN); chloroquine
(INN); dihydroartemisinine (INN); lumefantrine (INN); mefloquine (INN);
piperaquine (INN); pyrimethamine (INN) of sulfadoxine (INN)
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Aanvullende aantekening (GN)
1. Tot post 3004 behoren plantaardige geneeskrachtige bereidingen en bereidin
gen op basis van de volgende actieve bestanddelen: vitaminen, mineralen,
essentiële aminozuren of vetzuren, opgemaakt voor de verkoop in het klein.
Deze bereidingen worden onder post 3004 ingedeeld, indien op het etiket, op
de verpakking of in de bijsluiter de volgende aanwijzingen zijn vermeld:
a) de ziekten, aandoeningen of symptomen waartegen zij moeten worden
gebruikt;
b) de concentratie van de actieve stof of de stoffen die zij bevatten;
c) de dosering; en
d) de wijze van toediening.
Tot deze post behoren eveneens homeopathische geneeskrachtige bereidingen,
indien zij aan de vorenstaande voorwaarden onder a), c) en d) voldoen.
In geval van bereidingen op basis van vitaminen, mineralen, essentiële ami
nozuren of vetzuren, dient het gehalte aan ten minste een van deze stoffen per
op het etiket aangegeven aanbevolen dagelijkse dosis aanzienlijk hoger te zijn
dan de voor het behoud van de algemene gezondheid of het welzijn aanbe
volen dagelijkse hoeveelheid.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3001

Klieren en andere organen, voor opotherapeutisch gebruik,
gedroogd, ook indien in poedervorm; extracten van klieren
of van andere organen, of van afscheidingsproducten daarvan,
voor opotherapeutisch gebruik; heparine en zouten daarvan;
andere menselijke of dierlijke stoffen, bereid voor therapeu
tisch of profylactisch gebruik, elders genoemd noch elders on
der begrepen:

3001 20

– extracten van klieren of van andere organen, of van afschei

dingsproducten daarvan:
3001 20 10

– – van menselijke oorsprong

vrij

—

3001 20 90

– – andere

vrij

—

3001 90

– andere:

3001 90 20

– – van menselijke oorsprong

vrij

—

– – andere:

3001 90 91

– – – heparine en zouten daarvan

vrij

—

3001 90 98

– – – andere

vrij

—

3002

Menselijk bloed; dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of
profylactisch gebruik of voor het stellen van diagnosen; sera
van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere
bloedfracties en immunologische producten, ook indien gewij
zigd, al dan niet verkregen door middel van biotechnologische
processen; vaccins, toxinen, culturen van micro-organismen
(andere dan gist) en dergelijke producten:

vrij

—

– sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere

bloedfracties en immunologische producten, ook indien ge
wijzigd, al dan niet verkregen door middel van biotechnolo
gische processen:
3002 11 00

– – diagnostische testpakketten voor malaria
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

3002 12 00

– – sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede an

dere bloedfracties
3002 13 00

– – immunologische producten, onvermengd, noch in afgemeten

hoeveelheden noch opgemaakt voor de verkoop in het klein
3002 14 00

– – immunologische producten, vermengd, noch in afgemeten

hoeveelheden noch opgemaakt voor de verkoop in het klein
3002 15 00

– – immunologische producten, in afgemeten hoeveelheden of

opgemaakt voor de verkoop in het klein
3002 19 00

– – andere

vrij

—

3002 20 00

– vaccins voor mensen

vrij

—

3002 30 00

– vaccins voor dieren

vrij

—

3002 90

– andere:

3002 90 10

– – menselijk bloed

vrij

—

3002 90 30

– – dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik

vrij

—

of voor het stellen van diagnosen
3002 90 50

– – culturen van micro-organismen

vrij

—

3002 90 90

– – andere

vrij

—

3003

Geneesmiddelen (andere dan producten bedoeld bij de posten
3002, 3005 en 3006), bestaande uit voor therapeutisch of pro
fylactisch gebruik vermengde zelfstandigheden, niet in afgeme
ten hoeveelheden en niet opgemaakt voor de verkoop in het
klein:

3003 10 00

– bevattende penicillinen of derivaten daarvan met een struc

vrij

—

vrij

—

tuur van penicillaanzuur, dan wel streptomycinen of deriva
ten daarvan
3003 20 00

– andere, bevattende antibiotica
– andere, bevattende hormonen of andere producten bedoeld

bij post 2937:
3003 31 00

– – bevattende insuline

vrij

—

3003 39 00

– – andere

vrij

—

– andere, bevattende alkaloïden of derivaten daarvan:

3003 41 00

– – bevattende efedrine of zouten daarvan

vrij

—

3003 42 00

– – bevattende pseudo-efedrine (INN) of zouten daarvan

vrij

—

3003 43 00

– – bevattende norefedrine of zouten daarvan

vrij

—

3003 49 00

– – andere

vrij

—

3003 60 00

– andere, bevattende actieve bestanddelen tegen malaria als

vrij

—

vrij

—

omschreven in aanvullende aantekening 2 op dit hoofdstuk
3003 90 00

– andere
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

3004

Geneesmiddelen (andere dan producten bedoeld bij de posten
3002, 3005 en 3006), bestaande uit al dan niet vermengde
producten voor therapeutisch of profylactisch gebruik, in af
gemeten hoeveelheden (ook die in de vorm van systemen voor
gereguleerde toediening door de huid), dan wel opgemaakt
voor de verkoop in het klein:

3004 10 00

– bevattende penicillinen of derivaten daarvan met een struc

tuur van penicillaanzuur, dan wel streptomycinen of deriva
ten daarvan
3004 20 00

– andere, bevattende antibiotica
– andere, bevattende hormonen of andere producten bedoeld

bij post 2937:
3004 31 00

– – bevattende insuline

3004 32 00

– – bevattende corticosteroïde hormonen, alsmede derivaten

daarvan en analoge structuren
3004 39 00

– – andere
– andere, bevattende alkaloïden of derivaten daarvan:

3004 41 00

– – bevattende efedrine of zouten daarvan

vrij

—

3004 42 00

– – bevattende pseudo-efedrine (INN) of zouten daarvan

vrij

—

3004 43 00

– – bevattende norefedrine of zouten daarvan

vrij

—

3004 49 00

– – andere

vrij

—

3004 50 00

– andere, bevattende vitaminen of andere producten bedoeld

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

bij post 2936
3004 60 00

– andere, bevattende actieve bestanddelen tegen malaria als

omschreven in aanvullende aantekening 2 op dit hoofdstuk
3004 90 00

– andere

3005

Watten, gaas, verband en dergelijke artikelen (bijvoorbeeld
zwachtels, pleisters, mosterdpleisters), geïmpregneerd of be
dekt met farmaceutische zelfstandigheden of opgemaakt voor
de verkoop in het klein voor geneeskundige, chirurgische,
tandheelkundige of veeartsenijkundige doeleinden:

3005 10 00

– hechtpleisters en andere artikelen met een klevende laag

3005 90

– andere:

3005 90 10

– – watten en artikelen van watten
– – andere:
– – – van textielstoffen:

3005 90 31

– – – – gaas en artikelen van gaas

vrij

—

3005 90 50

– – – – andere

vrij

—

3005 90 99

– – – andere

vrij

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

6,5 (1)

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

6,5 (1)

—

6,5 (1)

—

vrij

—

3006

Farmaceutische artikelen, bedoeld bij aantekening 4 op dit
hoofdstuk:

3006 10

– steriel catgut, dergelijk steriel hechtdraad en -garen (steriele

garens die door het lichaam worden geabsorbeerd, voor de
chirurgie en voor de tandheelkunde daaronder begrepen) en
steriele kleefstoffen, voor het dichten van wonden in de chi
rurgie; steriele laminaria; steriele bloedstelpende artikelen,
die door het lichaam worden geabsorbeerd, voor de chirurgie
en voor de tandheelkunde; steriele barrièremiddelen tegen
het verkleven, voor de chirurgie of voor de tandheelkunde,
ook indien zij door het lichaam kunnen worden geabsor
beerd:
3006 10 10

– – steriel catgut

3006 10 30

– – steriele barrièremiddelen tegen het verkleven, voor de chirurgie

of voor de tandheelkunde, ook indien zij door het lichaam
kunnen worden geabsorbeerd;
3006 10 90

– – andere

3006 20 00

– reagentia voor het bepalen van bloedgroepen of van bloed

factoren
3006 30 00

– röntgencontrastmiddelen, alsmede reageermiddelen voor het

stellen van een diagnose, bestemd om aan de patiënt zelf te
worden toegediend
3006 40 00

– tandcement en andere producten voor tandvulling; beender

cement
3006 50 00

– tassen, dozen, trommels en dergelijke, gevuld met artikelen

voor eerste hulp bij ongelukken
3006 60 00

– chemische anticonceptionele preparaten van hormonen, van

andere producten bedoeld bij post 2937 of van spermiciden
3006 70 00

– bereidingen in de vorm van een gel die worden toegepast bij

de mens- of diergeneeskunde op bepaalde delen van het li
chaam als glijmiddel bij chirurgische handelingen of medisch
onderzoek of als koppelmiddel tussen het lichaam en de me
dische instrumenten
– andere:

3006 91 00

– – hulpmiddelen die herkenbaar zijn voor gebruik in de sto

mazorg
3006 92 00

– – farmaceutische afvallen

(1) Autonoom douanerecht: vrij.
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HOOFDSTUK 31
MESTSTOFFEN
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) dierlijk bloed bedoeld bij post 0511;
b) geïsoleerde producten van welbepaalde chemische samenstelling, andere
dan in de aantekeningen 2, onder a), 3, onder a), 4, onder a), of 5 hierna
genoemd;
c) gecultiveerde kristallen van kaliumchloride (geen optische elementen zijn
de), wegende per stuk 2,5 g of meer (post 3824); optische elementen van
kaliumchloride (post 9001).
2. Post 3102 omvat uitsluitend, voor zover zij niet zijn opgemaakt op de in post
3105 bedoelde wijze:
a) de navolgende producten:
1) natriumnitraat, ook indien zuiver;
2) ammoniumnitraat, ook indien zuiver;
3) dubbelzouten, ook indien zuiver, van ammoniumsulfaat en ammonium
nitraat;
4) ammoniumsulfaat, ook indien zuiver;
5) dubbelzouten (ook indien zuiver) of mengsels van calciumnitraat en
ammoniumnitraat;
6) dubbelzouten (ook indien zuiver) of mengsels van calciumnitraat en
magnesiumnitraat;
7) calciumcyaanamide, ook indien zuiver, al dan niet geïmpregneerd met
olie;
8) ureum, ook indien zuiver;
b) meststoffen bestaande uit mengsels van onder a) hiervoor genoemde pro
ducten;
c) meststoffen bestaande uit mengsels van ammoniumchloride of van onder a)
en b) hiervoor genoemde producten en krijt, gips of andere niet-vrucht
baarmakende anorganische stoffen;
d) vloeibare meststoffen bestaande uit de onder a), punt 2) of a), punt 8)
hiervoor genoemde producten of uit mengsels van deze producten, opge
lost in water of in ammoniakwater.
3. Post 3103 omvat uitsluitend, voor zover zij niet zijn opgemaakt op de in post
3105 bedoelde wijze:
a) de navolgende producten:
1) fosfaatslakken;
2) natuurlijke fosfaten bedoeld bij post 2510, geroost, gebrand of die een
verdere warmtebehandeling hebben ondergaan dan voor het verwijderen
van onzuiverheden noodzakelijk is;
3) superfosfaat (gewoon, dubbel of tripel);
4) calciumwaterstoforthofosfaat met 0,2 of meer gewichtspercenten fluor,
berekend op het droge kristalwatervrije product;
b) meststoffen bestaande uit mengsels van onder a) hiervoor genoemde pro
ducten, zonder rekening te houden met de fluorgehaltebegrenzing;
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c) meststoffen bestaande uit mengsels van onder a) en b) hiervoor genoemde
producten (zonder rekening te houden met de fluorgehaltebegrenzing) en
krijt, gips of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen.
4. Post 3104 omvat uitsluitend, voor zover zij niet zijn opgemaakt op de in post
3105 bedoelde wijze:
a) de navolgende producten:
1) ruwe natuurlijke kalizouten (carnalliet, kaïniet, sylviniet en andere);
2) kaliumchloride, ook indien zuiver, onder voorbehoud van de bepalingen
van aantekening 1, onder c);
3) kaliumsulfaat, ook indien zuiver;
4) kaliummagnesiumsulfaat, ook indien zuiver;
b) meststoffen bestaande uit mengsels van onder a) hiervoor genoemde pro
ducten.
5. Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en diammoniumwaterstoforthofosfaat, ook
indien zuiver of onderling vermengd, worden ingedeeld onder post 3105.
6. Voor de toepassing van post 3105 worden als „andere meststoffen” uitsluitend
aangemerkt, producten van de soort gebruikt als meststof en die, als wezenlijk
bestanddeel, ten minste een van de vruchtbaarmakende elementen stikstof,
fosfor en kalium bevatten.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

Meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, ook
indien onderling vermengd of chemisch behandeld; meststoffen
verkregen door vermenging of chemische behandeling van
dierlijke of plantaardige producten

vrij

—

6,5

kg N

6,5

kg N

3101 00 00

3102

Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen:

3102 10

– ureum, ook indien in waterige oplossing:

3102 10 10

– – ureum met een gehalte aan stikstof van meer dan 45 gewichts

percenten, berekend op het droge kristalwatervrije product
3102 10 90

– – andere
– ammoniumsulfaat; dubbelzouten en mengsels van ammoni

umsulfaat en ammoniumnitraat:
3102 21 00

– – ammoniumsulfaat

6,5

kg N

3102 29 00

– – andere

6,5

kg N

3102 30

– ammoniumnitraat, ook indien in waterige oplossing:

3102 30 10

– – in waterige oplossing

6,5

kg N

3102 30 90

– – andere

6,5

kg N

3102 40

– mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of an

dere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen:
3102 40 10

– – met een stikstofgehalte van niet meer dan 28 gewichtspercenten

6,5

kg N

3102 40 90

– – met een stikstofgehalte van meer dan 28 gewichtspercenten

6,5

kg N
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6,5 (1)

kg N

6,5

kg N

6,5

kg N

6,5

kg N

4,8

kg P2O5

3102 50 00

– natriumnitraat

3102 60 00

– dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammonium

nitraat
3102 80 00

– mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water

of in ammoniakwater
3102 90 00

– andere, niet in de bovenstaande onderverdelingen genoemde

mengsels daaronder begrepen
3103

Minerale of chemische fosfaatmeststoffen:
– superfosfaat:

3103 11 00

– – met een gehalte van 35 of meer gewichtspercenten aan di

fosforpentaoxide (P2O5)
3103 19 00

– – andere

4,8

kg P2O5

3103 90 00

– andere

vrij

kg P2O5

3104

Minerale of chemische kalimeststoffen:

3104 20

– kaliumchloride:

3104 20 10

– – met een gehalte aan kalium berekend als K2O van niet meer

vrij

kg K2O

vrij

kg K2O

vrij

kg K2O

dan 40 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwater
vrije product

3104 20 50

– – met een gehalte aan kalium berekend als K2O van meer dan 40

doch niet meer dan 62 gewichtspercenten, berekend op het
droge kristalwatervrije product

3104 20 90

– – met een gehalte aan kalium berekend als K2O van meer dan

62 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije
product

3104 30 00

– kaliumsulfaat

vrij

kg K2O

3104 90 00

– andere

vrij

kg K2O

3105

Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de
vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium be
vatten; andere meststoffen; producten bedoeld bij dit hoofd
stuk, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpak
kingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg:

3105 10 00

– producten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in der

6,5

—

6,5

—

gelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutoge
wicht van niet meer dan 10 kg
3105 20

– minerale of chemische meststoffen die de drie vruchtbaarma

kende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten:
3105 20 10

– – met een gehalte aan stikstof van meer dan 10 gewichtspercen

ten, berekend op het droge kristalwatervrije product
3105 20 90

– – andere

6,5

—

3105 30 00

– diammoniumwaterstoforthofosfaat

6,5

—

(1) Douanerecht voor „natuurlijk natriumnitraat uit Chili” (Taric-code 3102 50 00 10): vrij. Deze gunstige tariefbehandeling wordt slechts
verleend indien voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld in titel II, onder F, van de inleidende bepalingen.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6,5

—

3105 40 00

– ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met

diammoniumwaterstoforthofosfaat
– andere minerale of chemische meststoffen die de twee vrucht

baarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten:
3105 51 00

– – bevattende nitraten en fosfaten

6,5

—

3105 59 00

– – andere

6,5

—

3105 60 00

– minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaar

3,2

—

6,5 (1)

—

3,2 (1)

—

makende elementen fosfor en kalium bevatten
3105 90

– andere:

3105 90 20

– – met een gehalte aan stikstof van meer dan 10 gewichtspercen

ten, berekend op het droge kristalwatervrije product
3105 90 80

– – andere

(1) Douanerecht voor „natuurlijk kaliumhoudend natriumnitraat uit Chili, zijnde een natuurlijk mengsel van natriumnitraat en kalium
nitraat (waarvan het deel kaliumnitraat niet meer dan 44 gewichtspercenten bedraagt) met een totaal gehalte aan stikstof van niet meer
dan 16,3 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product” (Taric-code 3105 90 20 10 en 3105 90 80 10): vrij.
Deze gunstige tariefbehandeling wordt slechts verleend indien voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld in titel
II, onder F, van de inleidende bepalingen.
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HOOFDSTUK 32
LOOI- EN VERFEXTRACTEN;
LOOIZUUR
(TANNINE) EN
DERIVATEN DAARVAN; PIGMENTEN EN ANDERE KLEUR- EN
VERFSTOFFEN; VERF EN VERNIS; MASTIEK; INKT
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:

a) geïsoleerde chemisch welbepaalde producten, andere dan die begrepen
onder post 3203 of 3204, de anorganische stoffen van de soort gebruikt
als „lichtgevende stoffen” (luminoforen) (post 3206), glas verkregen uit
gesmolten siliciumdioxide of uit gesmolten kwarts, in de vormen bedoeld
bij post 3207, en de kleur- en verfstoffen, opgemaakt voor de verkoop in
het klein, bedoeld bij post 3212;

b) tannaten en andere looizuurderivaten van de producten bedoeld bij de
posten 2936 tot en met 2939, 2941 en 3501 tot en met 3504;

c) asfaltmastiek en andere bitumineuze mastiek (post 2715).

2. Mengsels van gestabiliseerde diazozouten en koppelmiddelen, voor de ver
vaardiging van azokleurstoffen, worden onder post 3204 ingedeeld.

3. Onder de posten 3203, 3204, 3205 en 3206 worden eveneens ingedeeld de
preparaten op basis van kleurstoffen (daaronder begrepen, voor zover het post
3206 betreft, pigmenten bedoeld bij post 2530 of hoofdstuk 28, metaalschil
fers en metaalpoeders), van de soort gebruikt voor het kleuren van stoffen of
als bestanddeel bij de vervaardiging van kleurpreparaten. Daarentegen omvat
ten deze posten niet de pigmenten in niet-waterige dispersies, in vloeibare
vorm of als pasta, van de soort gebruikt bij de vervaardiging van verf (post
3212), noch de andere preparaten bedoeld bij post 3207, 3208, 3209, 3210,
3212, 3213 of 3215.

4. Oplossingen van producten bedoeld bij de posten 3901 tot en met 3913
(andere dan collodion) in vluchtige organische oplosmiddelen vallen onder
post 3208, indien zij meer dan 50 gewichtspercenten oplosmiddelen bevatten.

5. De in dit hoofdstuk gebezigde uitdrukkingen „kleurstoffen” en „verfstoffen”
omvatten niet producten van de soort gebruikt als vulstof in olieverf, ook niet
indien zij geschikt zouden zijn om als pigment voor waterverf te dienen.

6. Met „stempelfoliën” in de zin van post 3212 worden uitsluitend bedoeld foliën
voor het stempelen van bijvoorbeeld boekbanden, lederwaren of hoedbanden,
en die bestaan uit:

a) metaalpoeder (stuifpoeder), ook van edel metaal, of pigmenten, gebonden
met lijm, met gelatine of met andere bindmiddelen;

b) metalen (edele metalen daaronder begrepen) of pigmenten, door elektroly
se, verstuiving of een dergelijke werkwijze aangebracht op een drager van
papier, van kunststof of van andere stoffen.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

6,5 (1)

—

3201

Looiextracten van plantaardige oorsprong; tannine (looizuur),
alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan:

3201 10 00

– looiextract van quebracho

3201 20 00

– looiextract van mimosabast

3201 90

– andere:

3201 90 20

– – looiextract van sumak, van valonea's, van eik of van kastanje

5,8

—

3201 90 90

– – andere

5,3

—

3202

Synthetische organische looistoffen; anorganische looistoffen;
preparaten voor het looien, ook indien zij natuurlijke looistof
fen bevatten; enzympreparaten voor het voorlooien:

3202 10 00

– synthetische organische looistoffen

5,3

—

3202 90 00

– andere

5,3

—

3203 00

Kleurstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong (verfstof
extracten, andere dan dierlijk zwartsel, daaronder begrepen),
ook indien chemisch welbepaald; preparaten bedoeld bij aan
tekening 3 op dit hoofdstuk, op basis van kleurstoffen van
plantaardige of dierlijke oorsprong:

3203 00 10

– kleurstoffen van plantaardige oorsprong en preparaten op basis

vrij

—

2,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

daarvan
3203 00 90

– kleurstoffen van dierlijke oorsprong en preparaten op basis daar

van
3204

Synthetische organische kleurstoffen, ook indien chemisch wel
bepaald; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofd
stuk, op basis van synthetische organische kleurstoffen; syn
thetische organische producten van de soort gebruikt als fluo
rescerende heldermakende stoffen of als „lichtgevende stoffen”
(luminoforen), ook indien chemisch welbepaald:
– synthetische organische kleurstoffen en preparaten op basis

daarvan, bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk:
3204 11 00

– – gedispergeerde kleurstoffen en preparaten op basis daarvan

3204 12 00

– – zure kleurstoffen, ook indien gemetalliseerd, en preparaten

op basis daarvan; bijtende kleurstoffen en preparaten op
basis daarvan
3204 13 00

– – basische kleurstoffen en preparaten op basis daarvan

(1) Dit waarderecht is, op autonome basis en voor onbepaalde tijd, verlaagd tot 3 % (schorsing).
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6,5

—

6,5

—

3204 14 00

– – directe kleurstoffen en preparaten op basis daarvan

3204 15 00

– – kuipkleurstoffen (als zodanig geschikt als pigment daar

onder begrepen) en preparaten op basis daarvan
3204 16 00

– – reactieve kleurstoffen en preparaten op basis daarvan

6,5

—

3204 17 00

– – pigmentkleurstoffen en preparaten op basis daarvan

6,5

—

3204 19 00

– – andere, mengsels van kleurstoffen bedoeld bij twee of meer

6,5

—

6

—

van de onderverdelingen 3204 11 tot en met 3204 19 daar
onder begrepen
3204 20 00

– synthetische organische producten van de soort gebruikt als

fluorescerende heldermakende stoffen
3204 90 00

– andere

6,5

—

3205 00 00

Verflakken; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit
hoofdstuk, op basis van verflakken

6,5

—

6

—

3206

Andere kleur- en verfstoffen; preparaten bedoeld bij aanteke
ning 3 op dit hoofdstuk, andere dan die bedoeld bij de posten
3203, 3204 en 3205; anorganische producten van de soort ge
bruikt als „lichtgevende stoffen” (luminoforen), ook indien
chemisch welbepaald:
– pigmenten en preparaten op basis van titaandioxide:

3206 11 00

– – bevattende 80 of meer gewichtspercenten titaandioxide be

rekend op de droge stof
3206 19 00

– – andere

6,5

—

3206 20 00

– pigmenten en preparaten op basis van chroomverbindingen

6,5

—

6,5

—

6,5

—

4,9 (1)

—

6,5

—

5,3

—

– andere kleur- en verfstoffen en andere preparaten:

3206 41 00

– – ultramarijn en preparaten op basis daarvan

3206 42 00

– – lithopoon en andere pigmenten en preparaten op basis van

zinksulfide
3206 49

– – andere:

3206 49 10

– – – magnetiet

3206 49 70

– – – andere

3206 50 00

– anorganische producten van de soort gebruikt als „licht

gevende stoffen” (luminoforen)

(1) Autonoom douanerecht: vrij.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6,5

—

3207

Bereide pigmenten, bereide opacifieermiddelen en bereide verf
stoffen, verglaasbare samenstellingen, engobes (slips), vloeibare
glansmiddelen en dergelijke preparaten, van de soort gebruikt
voor keramiek, voor het emailleren of voor glaswerk; glasfrit
ten en ander glas, in de vorm van poeder, van korreltjes, van
schilfers of van vlokken:

3207 10 00

– bereide pigmenten, bereide opacifieermiddelen, bereide verf

stoffen en dergelijke preparaten
3207 20

– verglaasbare samenstellingen, engobes (slips) en dergelijke

preparaten:
3207 20 10

– – engobes (slips)

5,3

—

3207 20 90

– – andere

6,3

—

3207 30 00

– vloeibare glansmiddelen en dergelijke preparaten

5,3

—

3207 40

– glasfritten en ander glas, in de vorm van poeder, van korrel

vrij

—

3,7

—

tjes, van schilfers of van vlokken:
3207 40 40

– – glas in de vorm van vlokken met een lengte van 0,1 of meer

doch niet meer dan 3,5 mm en een dikte van 2 of meer doch
niet meer dan 5 micrometer; glas in de vorm van poeder of van
korreltjes, met een gehalte aan siliciumdioxide van 99 of meer
gewichtspercenten
3207 40 85

– – andere

3208

Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of gewij
zigde natuurlijke polymeren, gedispergeerd of opgelost in een
niet-waterig medium; oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op
dit hoofdstuk:

3208 10

– op basis van polyesters:

3208 10 10

– – oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk

6,5

—

3208 10 90

– – andere

6,5

—

3208 20

– op basis van acryl- of vinylpolymeren:

3208 20 10

– – oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk

6,5

—

3208 20 90

– – andere

6,5

—

3208 90

– andere:

vrij

—

vrij

—

6,5

—

– – oplossingen als bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk:

3208 90 11

– – – polyurethaan vervaardigd van 2,2′-(tert-butylimino)diëthanol

en 4,4′-methyleendicyclohexyldiisocyanaat, opgelost in N,Ndimethylaceetamide, met een gehalte aan polymeer van 48 of
meer gewichtspercenten
3208 90 13

– – – copolymeer van p-kresol en divinylbenzeen, opgelost in N,N-

dimethylaceetamide, met een gehalte aan polymeer van 48 of
meer gewichtspercenten
3208 90 19

– – – andere
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

– – andere:

3208 90 91

– – – op basis van synthetische polymeren

6,5

—

3208 90 99

– – – op basis van gewijzigde natuurlijke polymeren

6,5

—

3209

Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of gewij
zigde natuurlijke polymeren, gedispergeerd of opgelost in een
waterig medium:

3209 10 00

– op basis van acryl- of vinylpolymeren

6,5

—

3209 90 00

– andere

6,5

—

3210 00

Andere verf en vernis; bereide waterverfpigmenten van de
soort gebruikt voor het afwerken van leder (lederverven):

3210 00 10

– olieverf en -vernis

6,5

—

3210 00 90

– andere

6,5

—

3211 00 00

Bereide siccatieven

6,5

—

3212

Pigmenten (metaalpoeder en metaalvlokken daaronder begre
pen), gedispergeerd in een niet-waterig medium, als vloeistof of
als pasta, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van
verf; stempelfoliën; kleur- en verfstoffen opgemaakt voor de
verkoop in het klein:

3212 10 00

– stempelfoliën

6,5

—

3212 90 00

– andere

6,5

—

3213

Verf voor kunstschilders, voor onderwijsdoeleinden of voor
vermaak, plakkaatverf en kleurpasta's, in tabletten, in tubes,
in flesjes, in bakjes of in dergelijke verpakkingsmiddelen:

3213 10 00

– verf in assortimenten

6,5

—

3213 90 00

– andere

6,5

—

3214

Stopverf, harscement en ander mastiek (kit); plamuur; nietvuurvaste preparaten van de soort gebruikt voor het bestrij
ken of bepleisteren van metselwerk:

3214 10

– stopverf, harscement en ander mastiek (kit); plamuur:

3214 10 10

– – stopverf, harscement en ander mastiek (kit)

5

—

3214 10 90

– – plamuur

5

—

3214 90 00

– andere

5

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3215

Drukinkt, schrijfinkt, tekeninkt en andere inktsoorten, ook
indien geconcentreerd of in vaste vorm:
– drukinkt:

3215 11 00

– – zwarte

6,5

—

3215 19 00

– – andere

6,5

—

3215 90

– andere:

3215 90 20

– – inktpatronen (zonder geïntegreerde printkop) voor gebruik in

vrij

—

6,5

—

toestellen bedoeld bij de onderverdelingen 8443 31, 8443 32
of 8443 39, met mechanische of elektrische onderdelen; vaste
inkt in technische vervaardigde vormen voor gebruik in toe
stellen bedoeld bij de onderverdelingen 8443 31, 8443 32 of
8443 39
3215 90 70

– – andere
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HOOFDSTUK 33
ETHERISCHE OLIËN EN HARSAROMA'S; PARFUMERIEËN,
TOILETARTIKELEN EN COSMETISCHE PRODUCTEN
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) natuurlijke oleoharsen en plantaardige extracten bedoeld bij de posten 1301
en 1302;
b) zeep en andere producten, bedoeld bij post 3401;
c) terpentijnolie, houtterpentijnolie, sulfaatterpentijnolie en andere producten,
bedoeld bij post 3805.
2. Als „reukstoffen” in de zin van post 3302 worden slechts aangemerkt de
stoffen bedoeld bij post 3301, geurige bestanddelen die uit dergelijke stoffen
zijn geïsoleerd en synthetische aromatische stoffen.
3. De posten 3303 tot en met 3307 omvatten onder meer al dan niet vermengde
producten (ander dan gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen
van etherische oliën), geschikt om als product van deze posten te worden
gebruikt en die met het oog hierop zijn opgemaakt voor de verkoop in het
klein.
4. Als „parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten” in de zin van
post 3307 worden onder meer de volgende producten aangemerkt: zakjes met
welriekende plantendelen; preparaten die bij verbranding een welriekende geur
verspreiden; geparfumeerd papier en papier geïmpregneerd of bedekt met
cosmetische producten; vloeistoffen voor contactlenzen; watten, vilt en gebon
den textielvlies, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met parfum of met cos
metische producten; toiletartikelen voor dieren.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

7

—

4,4

—

7

—

4,4

—

7

—

4,4

—

3301

Etherische oliën (ook indien daaruit de terpenen zijn afge
splitst), vast of vloeibaar; harsaroma's; door extractie verkre
gen oleoharsen; geconcentreerde oplossingen van etherische
oliën in vet, in vette oliën, in was of in dergelijke stoffen, ver
kregen door enfleurage of door maceratie; terpeenhoudende
bijproducten, afgesplitst uit etherische oliën; gedistilleerd aro
matisch water en waterige oplossingen van etherische oliën:
– etherische oliën van citrusvruchten:

3301 12

– – sinaasappelolie:

3301 12 10

– – – waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst

3301 12 90

– – – waaruit de terpenen zijn afgesplitst

3301 13

– – citroenolie:

3301 13 10

– – – waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst

3301 13 90

– – – waaruit de terpenen zijn afgesplitst

3301 19

– – andere:

3301 19 20

– – – waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst

3301 19 80

– – – waaruit de terpenen zijn afgesplitst
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

– etherische oliën, andere dan die van citrusvruchten:

3301 24

– – pepermuntolie (Mentha piperita):

3301 24 10

– – – waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst

vrij

—

3301 24 90

– – – waaruit de terpenen zijn afgesplitst

2,9

—

3301 25

– – andere muntolie:

3301 25 10

– – – waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst

vrij

—

3301 25 90

– – – waaruit de terpenen zijn afgesplitst

2,9

—

3301 29

– – andere:

vrij

—

2,9 (1)

—

vrij

—

– – – kruidnagelolie, niaouliolie en ylang-ylangolie:

3301 29 11

– – – – waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst

3301 29 31

– – – – waaruit de terpenen zijn afgesplitst
– – – andere:

3301 29 41

– – – – waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst
– – – – waaruit de terpenen zijn afgesplitst:

3301 29 71

– – – – – geraniumolie; jasmijnolie; vetiverolie

2,3

—

3301 29 79

– – – – – lavendelolie en lavandinolie

2,9

—

3301 29 91

– – – – – andere

2,9 (1)

—

3301 30 00

– harsaroma's

2

—

3301 90

– andere:

3301 90 10

– – terpeenhoudende bijproducten, afgesplitst uit etherische oliën

2,3

—

– – door extractie verkregen oleoharsen:

3301 90 21

– – – van zoethout en van hop

3,2

—

3301 90 30

– – – andere

vrij

—

3301 90 90

– – andere

3

—

3302

Mengsels van reukstoffen en mengsels (oplossingen in alcohol
daaronder begrepen) op basis van een of meer van deze zelf
standigheden met andere stoffen, van de soort gebruikt als
grondstof voor de industrie; andere bereidingen op basis van
reukstoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van
dranken:

3302 10

– van de soort gebruikt in de voedingsmiddelen- en dranken

industrie:
– – van de soort gebruikt in de drankenindustrie:
– – – bereidingen die alle essentiële aromatische stoffen van een

bepaalde drank bevatten:

(1) Autonoom douanerecht: 2,3.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3302 10 10

– – – – met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % 17,3 MIN 1 €/%

vol

vol/hl

— (1)

12,8

—

9 + EA (2)

—

– – – – andere:

3302 10 21

– – – – – bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharo

se, isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder
dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen,
minder dan 5 gewichtspercenten sacharose of isoglucose,
minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel
3302 10 29

– – – – – andere

3302 10 40

– – – andere

vrij

—

3302 10 90

– – van de soort gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie

vrij

—

3302 90

– andere:

3302 90 10

– – oplossingen in alcohol

vrij

—

3302 90 90

– – andere

vrij

—

3303 00

Parfums, reuk- en toiletwaters:

3303 00 10

– parfums

vrij

—

3303 00 90

– reuk- en toiletwaters

vrij

—

3304

Schoonheidsmiddelen en producten voor de huidverzorging
(andere dan geneesmiddelen), preparaten tegen zonnebrand
en preparaten voor het verkrijgen van een bruine huidskleur
daaronder begrepen; producten voor manicure of voor pedi
cure:

3304 10 00

– producten voor het opmaken van de lippen

vrij

—

3304 20 00

– producten voor het opmaken van de ogen

vrij

—

3304 30 00

– producten voor manicure of voor pedicure

vrij

—

– andere:

3304 91 00

– – poeder, ook indien geperst

vrij

—

3304 99 00

– – andere

vrij

—

3305

Haarverzorgingsmiddelen:

3305 10 00

– shampoo

vrij

—

3305 20 00

– permanent-haargolfpreparaten en preparaten voor het ont

vrij

—

krullen van het haar
3305 30 00

– haarlak

vrij

—

3305 90 00

– andere

vrij

—

(1) Bij invoer in de Europese Unie bedraagt de voor douanedoeleinden toepasselijke bijzondere maatstaf l alc. 100 %.
(2) Zie bijlage 1.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

4

—

vrij

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

3306

Producten voor mondhygiëne en voor tandverzorging, kleef
poeders en -pasta's voor kunstgebitten daaronder begrepen;
garens gebruikt voor het schoonmaken tussen de tanden (flos
zijde), opgemaakt voor de verkoop in het klein:

3306 10 00

– tandreinigingsmiddelen

3306 20 00

– garens gebruikt voor het schoonmaken tussen de tanden

(floszijde)
3306 90 00

– andere

3307

Scheermiddelen en middelen die voor of na het scheren wor
den gebruikt, deodorantia voor lichaamsverzorging, badpre
paraten, ontharingsmiddelen en andere parfumerieën, toilet
artikelen en cosmetische producten, elders genoemd noch el
ders onder begrepen; preparaten voor het neutraliseren van
geuren in vertrekken (deodorantia), ook indien niet geparfu
meerd of met desinfecterende eigenschappen:

3307 10 00

– scheermiddelen en middelen die voor of na het scheren wor

den gebruikt
3307 20 00

– deodorantia voor lichaamsverzorging en antitranspiratiemid

delen
3307 30 00

– geparfumeerde badzouten en andere badpreparaten
– preparaten voor het parfumeren van vertrekken of voor het

neutraliseren van geuren in vertrekken, preparaten die bij
godsdienstige plechtigheden worden gebruikt daaronder be
grepen:
3307 41 00

– – „agarbatti” en andere preparaten, die bij verbranding een

welriekende geur verspreiden
3307 49 00

– – andere

6,5

—

3307 90 00

– andere

6,5

—
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HOOFDSTUK 34
ZEEP, ORGANISCHE TENSIOACTIEVE PRODUCTEN, WASMIDDE
LEN, SMEERMIDDELEN, KUNSTWAS, BEREIDE WAS, POETS- EN
ONDERHOUDSMIDDELEN, KAARSEN EN DERGELIJKE ARTIKE
LEN, MODELLEERPASTA'S, TANDTECHNISCHE WASPREPARATEN
EN TANDTECHNISCHE PREPARATEN OP BASIS VAN GEBRAND
GIPS
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) mengsels en bereidingen voor menselijke consumptie, van dierlijke of
plantaardige vetten of oliën van de soort gebruikt als preparaten voor
het insmeren van bakvormen (post 1517);
b) geïsoleerde chemisch welbepaalde verbindingen;
c) shampoo, tandreinigingsmiddelen, scheercrème en -schuim, alsmede bad
preparaten, zeep of andere tensioactieve stoffen bevattend (post 3305, 3306
of 3307).
2. Voor de toepassing van post 3401 wordt uitsluitend als „zeep” aangemerkt,
zeep die oplosbaar is in water. Zeep en andere onder post 3401 in te delen
producten mogen toegevoegde zelfstandigheden bevatten (bijvoorbeeld des
infecteermiddelen, schuurmiddelen, vulstoffen, medicinale producten). Indien
schuurmiddelen zijn toegevoegd is post 3401 echter alleen van toepassing op
producten in de vorm van staven, gestempelde stukken, gestempelde fantasie
vormen of broden. In andere vormen worden de producten aangemerkt als
schuurpasta's, schuurpoeders en dergelijke preparaten, bedoeld bij post 3405.
3. Voor de toepassing van post 3402 worden als „organische tensioactieve pro
ducten” aangemerkt, producten die, indien gemengd met water in een con
centratie van 0,5 % bij een temperatuur van 20 °C en gedurende een uur bij
dezelfde temperatuur in rust gelaten:
a) een doorzichtige of doorschijnende vloeistof of een stabiele emulsie op
leveren, zonder afscheiding van onoplosbare deeltjes;
b) de oppervlaktespanning van water verminderen tot 4,5 × 10–2 N/m (45
dyne/cm) of minder.
4. Met de in post 3403 genoemde „aardolie en olie verkregen uit bitumineuze
mineralen” worden bedoeld de producten, omschreven in aantekening 2 op
hoofdstuk 27.
5. Behoudens de hierna genoemde uitzonderingen worden als „kunstwas en
bereide was”, genoemd in post 3404, uitsluitend aangemerkt:
a) chemisch bereide producten met een wasachtig karakter, ook indien in
water oplosbaar;
b) producten verkregen door het onderling vermengen van verschillende was
soorten;
c) producten met een wasachtig karakter die behalve was of paraffine, vetten,
harsen, minerale stoffen of andere stoffen bevatten.
Post 3404 omvat daarentegen niet:
a) producten bedoeld bij de posten 1516, 3402 en 3823, ook indien zij een
wasachtig karakter hebben;
b) onvermengde dierlijke en onvermengde plantaardige was, ook indien ge
raffineerd of gekleurd, bedoeld bij post 1521;
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c) minerale was en dergelijke producten bedoeld bij post 2712, ook indien
onderling vermengd of enkel gekleurd;
d) was vermengd met, dan wel gedispergeerd of opgelost in een vloeistof
(bijvoorbeeld post 3405 of 3809).

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

vrij

—

3401

Zeep; als zeep te gebruiken organische tensioactieve producten
en organische tensioactieve bereidingen, in de vorm van sta
ven, broden, gestempelde stukken of gestempelde fantasievor
men, ook indien zeep bevattend; voor het wassen van de huid
te gebruiken organische tensioactieve producten en organische
tensioactieve bereidingen, in de vorm van een vloeistof of een
crème, ook indien zeep bevattend, opgemaakt voor de verkoop
in het klein; papier, watten, vilt en gebonden textielvlies, geïm
pregneerd of bedekt met zeep of met detergentia:
– zeep, organische tensioactieve producten en organische tensi

oactieve bereidingen, in de vorm van staven, broden, gestem
pelde stukken of gestempelde fantasievormen, alsmede pa
pier, watten, vilt en gebonden textielvlies, geïmpregneerd of
bedekt met zeep of met detergentia:
3401 11 00

– – voor toiletdoeleinden (voor medicinale doeleinden daar

onder begrepen)
3401 19 00

– – andere

3401 20

– zeep in andere vormen:

3401 20 10

– – vlokken, schilfers, korrels of poeder

vrij

—

3401 20 90

– – andere

vrij

—

3401 30 00

– voor het wassen van de huid te gebruiken organische tensio

4

—

vrij

—

actieve producten en organische tensioactieve bereidingen, in
de vorm van een vloeistof of een crème, ook indien zeep
bevattend, opgemaakt voor de verkoop in het klein
3402

Organische tensioactieve producten (andere dan zeep); tensio
actieve bereidingen, wasmiddelen (hulppreparaten voor het
wassen daaronder begrepen) en reinigingsmiddelen, ook indien
zeep bevattend, andere dan die bedoeld bij post 3401:
– organische tensioactieve producten, ook indien opgemaakt

voor de verkoop in het klein:
3402 11

– – anionische:

3402 11 10

– – – waterige oplossingen bevattende 30 of meer doch niet meer

dan 50 gewichtspercenten dinatriumalkyl[oxydi(benzeensulfo
naat)]
3402 11 90

– – – andere

4

—

3402 12 00

– – kationische

4

—

3402 13 00

– – niet-ionische

4

—

3402 19 00

– – andere

4

—

3402 20

– bereidingen opgemaakt voor de verkoop in het klein:

3402 20 20

– – tensioactieve bereidingen

4

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4

—

3402 20 90

– – was- en reinigingsmiddelen

3402 90

– andere:

3402 90 10

– – tensioactieve bereidingen

4

—

3402 90 90

– – was- en reinigingsmiddelen

4

—

3403

Smeermiddelen (boor, snij- en draaiolie (koelolie), preparaten
voor het losmaken van bouten en moeren, roest- en corrosie
werende preparaten en preparaten voor het insmeren van vor
men, op basis van smeermiddelen, daaronder begrepen), als
mede preparaten van de soort gebruikt voor het smouten,
vetten of oliën van textiel, van leder, van pelterijen of van
andere stoffen, andere dan preparaten bevattende als basis
bestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit
bitumineuze mineralen:

4,6

—

6,5

—

4,6

—

4,6

—

4,6

—

4,6

—

– bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen:

3403 11 00

– – preparaten voor het behandelen van textiel, van leder, van

pelterijen of van andere stoffen
3403 19

– – andere:

3403 19 10

– – – bevattende 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit

bitumineuze mineralen, waarvan het karakter niet door deze
olie wordt bepaald
3403 19 20

– – – smeermiddelen met een biogebaseerd (1) koolstofgehalte van

ten minste 25 massapercenten die biologisch afbreekbaar zijn
op een niveau van ten minste 60 gewichtspercenten
3403 19 80

– – – andere
– andere:

3403 91 00

– – preparaten voor het behandelen van textiel, van leder, van

pelterijen of van andere stoffen
3403 99 00

– – andere

3404

Kunstwas en bereide was:

3404 20 00

– van poly(oxyethyleen) (polyethyleenglycol)

vrij

—

3404 90 00

– andere

vrij

—

3405

Schoensmeer, boenwas, poetsmiddelen voor carrosserieën, glas
of metaal, schuurpasta's en -poeders en dergelijke preparaten
(ook indien in de vorm van papier, van watten, van vilt, van
gebonden textielvlies, van kunststof of rubber met celstructuur,
geïmpregneerd of bedekt met deze preparaten), andere dan de
was bedoeld bij post 3404:

3405 10 00

– schoensmeer, pasta's en dergelijke preparaten voor schoeisel

vrij

—

vrij

—

of voor leder
3405 20 00

– boenwas en dergelijke preparaten voor het onderhoud van

houten meubelen, houten vloeren en ander houtwerk

(1) Definitie volgens norm EN 16575.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

vrij

—

3405 30 00

– poetsmiddelen en dergelijke preparaten voor carrosserieën,

andere dan poetsmiddelen voor metalen
3405 40 00

– schuurpasta's, schuurpoeders en andere schuurmiddelen

3405 90

– andere:

3405 90 10

– – poetsmiddelen voor metalen

vrij

—

3405 90 90

– – andere

vrij

—

3406 00 00

Kaarsen en dergelijke artikelen

vrij

—

3407 00 00

Modelleerpasta's, ook indien opgemaakt als kinderspeelgoed;
tandtechnische waspreparaten en dergelijke preparaten, in as
sortimenten, opgemaakt voor de verkoop in het klein of in
plaat-, staaf- of hoefijzervorm of in dergelijke vormen (bij
voorbeeld bijtplaatjes); andere preparaten voor tandtechnisch
gebruik, op basis van gebrand gips

vrij

—
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HOOFDSTUK 35
EIWITSTOFFEN; GEWIJZIGD ZETMEEL; LIJM; ENZYMEN
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) gist (post 2102);
b) bloedfracties (andere dan bloedalbumine die niet is geprepareerd voor the
rapeutische of profylactische doeleinden), geneesmiddelen en andere pro
ducten bedoeld bij hoofdstuk 30;
c) enzympreparaten voor het voorlooien (post 3202);
d) enzympreparaten voor het inweken of voor het wassen en andere produc
ten bedoeld bij hoofdstuk 34;
e) geharde proteïnen (post 3913);
f) producten van de grafische industrie, op een drager van gelatine (hoofdstuk
49).
2. Voor de toepassing van post 3505 wordt onder „dextrine” verstaan: afbraak
producten van zetmeel met een gehalte aan reducerende suiker, berekend op
de droge stof en uitgedrukt als dextrose, van niet meer dan 10 %.
Indien de desbetreffende producten een hoger gehalte aan reducerende suiker
hebben, worden zij onder post 1702 ingedeeld.
Aanvullende aantekening (GN)
1. Onderverdeling 3504 00 10 omvat melkproteïneconcentraten met een proteï
negehalte van meer dan 85 gewichtspercenten, berekend op de droge stof.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

3,2

—

9

—

3501

Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne; lijm van
caseïne:

3501 10

– caseïne:

3501 10 10

– – bestemd voor het vervaardigen van kunstmatige textielvezels (1)

3501 10 50

– – bestemd voor andere industriële doeleinden dan voor de ver

vaardiging van producten voor menselijke consumptie of van
veevoeder (1)
3501 10 90

– – andere

3501 90

– andere:

3501 90 10

– – lijm van caseïne

8,3

—

3501 90 90

– – andere

6,4

—

3502

Albuminen (daaronder begrepen concentraten van twee of
meer weiproteïnen, bevattende meer dan 80 gewichtspercenten
weiproteïnen, berekend op de droge stof), albuminaten en an
dere derivaten van albuminen:

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

123,5 €/100 kg/
net (2)

—

vrij

—

16,7 €/100 kg/
net (2)

—

vrij

—

123,5 €/100 kg/
net

—

16,7 €/100 kg/net

—

vrij

—

– ovoalbumine:

3502 11

– – gedroogd:

3502 11 10

– – – ongeschikt of ongeschikt gemaakt voor menselijke consump

tie (1)
3502 11 90

– – – andere

3502 19

– – andere:

3502 19 10

– – – ongeschikt of ongeschikt gemaakt voor menselijke consump

tie (1)
3502 19 90
3502 20

– – – andere

– lactoalbumine, concentraten van twee of meer weiproteïnen

daaronder begrepen:
3502 20 10

– – ongeschikt of ongeschikt gemaakt voor menselijke consump

tie (1)
– – andere:

3502 20 91

– – – gedroogd (in de vorm van bladen, schilfers, kristallen, poeder,

enz.)
3502 20 99

– – – andere

3502 90

– andere:
– – albuminen, andere dan ovoalbumine en lactoalbumine:

3502 90 20

– – – ongeschikt of ongeschikt gemaakt voor menselijke consump

tie (1)
3502 90 70

– – – andere

6,4

—

3502 90 90

– – albuminaten en andere derivaten van albuminen

7,7

—

3503 00

Gelatine (gelatine in vierkante of rechthoekige bladen of vellen,
ook indien gekleurd of aan het oppervlak bewerkt, daaronder
begrepen) en derivaten daarvan; „isinglass”; andere lijm van
dierlijke oorsprong, andere dan lijm van caseïne bedoeld bij
post 3501:

3503 00 10

– gelatine en derivaten daarvan

7,7

—

3503 00 80

– andere

7,7

—

3504 00

Peptonen en derivaten daarvan; andere proteïnestoffen en de
rivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen;
poeder van huiden, ook indien behandeld met chroom:

3504 00 10

– melkproteïneconcentraten, bedoeld bij aanvullende aantekening 1

3,4

—

3,4

—

op dit hoofdstuk
3504 00 90

– andere

3505

Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (bijvoorbeeld voorgegela
tineerd of veresterd zetmeel); lijm op basis van zetmeel, van
dextrine of van ander gewijzigd zetmeel:

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld in titel II, onder F, van de
inleidende bepalingen.
(2) WTO-tariefcontingenten.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

9 + 17,7
€/100 kg/net

—

7,7

—

9 + 17,7
€/100 kg/net

—

8,3 + 4,5
€/100 kg/net
MAX 11,5

—

8,3 + 8,9
€/100 kg/net
MAX 11,5

—

8,3 + 14,2
€/100 kg/net
MAX 11,5

—

8,3 + 17,7
€/100 kg/net
MAX 11,5

—

6,5

—

vrij

—

3505 10

– dextrine en ander gewijzigd zetmeel:

3505 10 10

– – dextrine

– – ander gewijzigd zetmeel:

3505 10 50

– – – door ethervorming of door verestering gewijzigd

3505 10 90

– – – andere

3505 20

– lijm:

3505 20 10

– – met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewij

zigd zetmeel van minder dan 25 gewichtspercenten
3505 20 30

– – met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewij

zigd zetmeel van 25 of meer doch minder dan 55 gewichts
percenten
3505 20 50

– – met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewij

zigd zetmeel van 55 of meer doch minder dan 80 gewichts
percenten
3505 20 90

– – met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewij

zigd zetmeel van 80 of meer gewichtspercenten
3506

Lijm en andere bereide kleefmiddelen, elders genoemd noch
elders onder begrepen; als lijm of als kleefmiddel te gebruiken
producten, opgemaakt voor de verkoop in het klein als lijm of
als kleefmiddel, in een opmaak met een nettogewicht van niet
meer dan 1 kg:

3506 10 00

– als lijm of als kleefmiddel te gebruiken producten, opge

maakt voor de verkoop in het klein als lijm of als kleefmid
del, in een opmaak met een nettogewicht van niet meer dan
1 kg
– andere:

3506 91

– – kleefmiddel op basis van polymeren van de posten 3901 tot

en met 3913 of van rubber:
3506 91 10

– – – Transparante kleeffolies en vloeibare transparante uithardende

kleefmiddelen van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk
wordt gebruikt voor de vervaardiging van platte beeldscher
men of aanraakschermen
3506 91 90

– – – andere

6,5

—

3506 99 00

– – andere

6,5

—

3507

Enzymen; bereidingen van enzymen, elders genoemd noch el
ders onder begrepen:

3507 10 00

– leb en concentraten daarvan

6,3

—

3507 90

– andere:

3507 90 30

– – lipoproteïnelipase; aspergillus alkaline protease

vrij

—

3507 90 90

– – andere

6,3

—
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HOOFDSTUK 36
KRUIT EN SPRINGSTOFFEN; PYROTECHNISCHE ARTIKELEN;
LUCIFERS; VONKENDE LEGERINGEN; ONTVLAMBARE STOFFEN
Aantekeningen
1. Behoudens het bepaalde in aantekening 2, onder a) en b), hierna, omvat dit
hoofdstuk geen geïsoleerde chemisch welbepaalde verbindingen.
2. Als „artikelen uit ontvlambare stoffen” in de zin van post 3606 worden uit
sluitend aangemerkt:
a) metaldehyde, hexamethyleentetramine en dergelijke producten, in tabletten,
in staafjes of in dergelijke vormen, die wijzen op het gebruik daarvan als
brandstof, en voorts alcoholhoudende brandstoffen en dergelijke bereide
brandstoffen, in vaste vorm of in pasta;
b) vloeibare brandstof en vloeibaar gemaakt brandbaar gas in recipiënten van
de soort gebruikt voor het vullen van aanstekers en met een inhoudsruimte
van niet meer dan 300 cm3;
c) harstoortsen en harsfakkels, vuurmakers en dergelijke.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3601 00 00

Buskruit

5,7

—

3602 00 00

Bereide springstoffen, andere dan buskruit

6,5

—

3603 00

Lonten; slagkoorden; slaghoedjes en percussiedopjes; ontste
kers; elektrische ontstekingspatronen:

3603 00 20

– lonten

6

—

3603 00 30

– slagkoorden

6

—

3603 00 40

– slaghoedjes

6,5

—

3603 00 50

– percussiedopjes

6,5

—

3603 00 60

– ontstekers

6,5

—

3603 00 80

– elektrische ontstekingspatronen

6,5

—

3604

Vuurwerk, lichtkogels en vuurpijlen, antihagelraketten en der
gelijke, voetzoekers, knalsignalen en andere pyrotechnische ar
tikelen:

3604 10 00

– vuurwerk

6,5

—

3604 90 00

– andere

6,5

—

3605 00 00

Lucifers, andere dan pyrotechnische artikelen bedoeld bij post
3604

6,5

—

6,5

—

6

—

6,5

—

3606

Ferrocerium en andere vonkende legeringen, ongeacht de
vorm; artikelen uit ontvlambare stoffen bedoeld bij aanteke
ning 2 op dit hoofdstuk:

3606 10 00

– vloeibare brandstof en vloeibaar gemaakt brandbaar gas in

recipiënten van de soort gebruikt voor het vullen van aan
stekers en met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 cm3
3606 90

– andere:

3606 90 10

– – ferrocerium en andere vonkende legeringen, ongeacht de vorm

3606 90 90

– – andere
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HOOFDSTUK 37
PRODUCTEN VOOR FOTOGRAFIE EN CINEMATOGRAFIE
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat geen resten en afval.
2. In dit hoofdstuk heeft de term „fotografisch” betrekking op het proces door
middel waarvan, al dan niet rechtstreeks, zichtbare beelden worden gevormd
door de inwerking van licht of van andere vormen van straling op lichtgevoe
lige oppervlakken.
Aanvullende aantekeningen (GN)
1. Bijeenbehorende films, op een waarvan enkel geluid is vastgelegd, terwijl op
de andere enkel beelden zijn vastgelegd, worden niet tezamen, doch afzon
derlijk naar hun aard ingedeeld.
2. Voor de toepassing van onderverdeling 3706 90 52 worden onder filmjour
naals verstaan, films met een lengte van minder dan 330 m, die betrekking
hebben op actualiteiten van politieke, sportieve, militaire, wetenschappelijke,
literaire, folkloristische, toeristische, mondaine of dergelijke aard.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3701

Fotografische platen en vlakfilm, lichtgevoelig, onbelicht, van
andere stoffen dan papier, karton of textiel; vlakfilm voor
„direct-klaar”-fotografie, lichtgevoelig, onbelicht, ook indien
in cassette:

3701 10 00

– voor röntgenopnamen

6,5

m2

3701 20 00

– voor „direct-klaar”-fotografie

6,5

p/st

3701 30 00

– andere platen en vlakfilm, waarvan de afmeting van een der

vrij

m2

zijden meer bedraagt dan 255 mm
– andere:

3701 91 00

– – voor kleurenfotografie (polychroom)

6,5

—

3701 99 00

– – andere

vrij

—

3702

Fotografische film, lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, van an
dere stoffen dan papier, karton of textiel; film voor „directklaar”-fotografie, op rollen, lichtgevoelig, onbelicht:

3702 10 00

– voor röntgenopnamen

6,5

m2

vrij

m

– andere film, niet geperforeerd, met een breedte van niet meer

dan 105 mm:
3702 31

– – voor kleurenfotografie (polychroom):

3702 31 91

– – – negatieve kleurenfilms met:

— een breedte van 75 of meer doch niet meer dan 105 mm en
— een lengte van 100 m of meer,
bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van
filmcassettes voor „direct-klaar”-fotografie (1)

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6,5

m

3702 31 97

– – – andere

3702 32

– – andere, met zilverhalogenide-emulsie:
– – – met een breedte van niet meer dan 35 mm:

3702 32 10

– – – – microfilm; film voor grafische doeleinden

6,5

—

3702 32 20

– – – – andere

5,3

—

3702 32 85

– – – met een breedte van meer dan 35 mm

6,5

—

3702 39 00

– – andere

6,5

—

6,5

m2

6,5

m2

6,5

m2

6,5

m2

5,3

—

5,3

p/st

5

p/st

5,3

m

6,5

—

– andere film, niet geperforeerd, met een breedte van meer dan

105 mm:
3702 41 00

– – met een breedte van meer dan 610 mm en een lengte van

meer dan 200 m, voor kleurenfotografie (polychroom)
3702 42 00

– – met een breedte van meer dan 610 mm en een lengte van

meer dan 200 m, andere dan voor kleurenfotografie
3702 43 00

– – met een breedte van meer dan 610 mm en een lengte van

niet meer dan 200 m
3702 44 00

– – met een breedte van meer dan 105 doch niet meer dan

610 mm
– andere film, voor kleurenfotografie (polychroom):

3702 52 00

– – met een breedte van niet meer dan 16 mm

3702 53 00

– – met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan

35 mm en een lengte van niet meer dan 30 m, voor dia
positieven
3702 54 00

– – met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan

35 mm en een lengte van niet meer dan 30 m, andere dan
voor diapositieven
3702 55 00

– – met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan

35 mm en een lengte van meer dan 30 m
3702 56 00

– – met een breedte van meer dan 35 mm
– andere:

3702 96

– – met een breedte van niet meer dan 35 mm en een lengte

van niet meer dan 30 m:
3702 96 10

– – – microfilm; film voor grafische doeleinden

6,5

—

3702 96 90

– – – andere

5,3

p/st

3702 97

– – met een breedte van niet meer dan 35 mm en een lengte

van meer dan 30 m:
3702 97 10

– – – microfilm; film voor grafische doeleinden

6,5

—

3702 97 90

– – – andere

5,3

m

3702 98 00

– – met een breedte van meer dan 35 mm

6,5

—

3703

Fotografisch papier, karton en textiel, lichtgevoelig, onbelicht:

3703 10 00

– op rollen, met een breedte van meer dan 610 mm

6,5

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3703 20 00

– andere, voor kleurenfotografie (polychroom)

6,5

—

3703 90 00

– andere

6,5

—

3704 00

Fotografische platen, film, papier, karton en textiel, belicht
doch niet ontwikkeld:

3704 00 10

– platen en film

vrij

—

3704 00 90

– andere

6,5

—

3705 00

Fotografische platen en film, belicht en ontwikkeld, andere dan
cinematografische film:

3705 00 10

– voor offsetreproductie

5,3

—

3705 00 90

– andere

vrij

—

3706

Cinematografische film, belicht en ontwikkeld, waarop al dan
niet geluid is vastgelegd of waarop uitsluitend geluid is vast
gelegd:

3706 10

– met een breedte van 35 mm of meer:

3706 10 20

– – waarop uitsluitend geluid is vastgelegd; negatieve; positieve

vrij

m

6,5 (1)

m

vrij

m

vrij

m

5,4 (2)

m

6

—

werkkopieën voor filmlaboratoria (duplicaatpositieven of mas
terprints)
3706 10 99

– – andere positieve

3706 90

– andere:

3706 90 52

– – waarop uitsluitend geluid is vastgelegd; negatieve; positieve

werkkopieën voor filmlaboratoria (duplicaatpositieven of mas
terprints); filmjournaals
– – andere, met een breedte:

3706 90 91

– – – van minder dan 10 mm

3706 90 99

– – – van 10 mm of meer

3707

Chemische preparaten voor fotografisch gebruik, andere dan
vernis, lijm en dergelijke preparaten; ongemengde producten
die met het oog op fotografisch gebruik, hetzij voorkomen in
afgemeten hoeveelheden, hetzij gebruiksklaar zijn opgemaakt
voor de verkoop in het klein:

3707 10 00

– emulsies voor het gevoelig maken van oppervlakken

3707 90

– andere:

3707 90 20

– – ontwikkel- en fixeermiddelen

vrij

—

3707 90 90

– – andere

vrij

—

(1) Autonoom douanerecht: 5 €/100 m.
(2) Autonoom douanerecht: 3,5 €/100 m.
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HOOFDSTUK 38
DIVERSE PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE INDUSTRIE
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) geïsoleerde chemisch welbepaalde verbindingen andere dan de hierna ge
noemde:
1) kunstmatig grafiet (post 3801);
2) insectendodende middelen, rattenbestrijdingsmiddelen, schimmelwe
rende middelen, onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen om het kiemen
tegen te gaan, middelen om de plantengroei te regelen, desinfecteer
middelen en dergelijke producten, opgemaakt in de in post 3808 om
schreven vormen of verpakkingen;
3) brandblusmiddelen in de vorm van ladingen voor brandblusapparaten of
in de vorm van brandblusbommen (post 3813);
4) de in aantekening 2 hierna bedoelde gecertificeerde referentiemateria
len;
5) de in aantekening 3, onder a) en c), hierna bedoelde producten;
b) mengsels van chemicaliën met voedingsstoffen of met andere stoffen die
voedingswaarde bezitten, van de soort gebruikt bij de bereiding van pro
ducten voor menselijke consumptie (in het algemeen post 2106);
c) slakken, assen en residuen (slib, ander dan slib van afvalwater, daaronder
begrepen) die metalen, arseen of mengsels daarvan bevatten en die voldoen
aan de voorwaarden van aantekening 3, onder a) of b), op hoofdstuk 26
(post 2620);
d) geneesmiddelen (post 3003 of 3004);
e) onwerkzaam geworden katalysatoren van de soort gebruikt voor de win
ning van onedele metalen of voor de vervaardiging van chemische ver
bindingen van onedele metalen (post 2620), onwerkzaam geworden kata
lysatoren van de soort voornamelijk gebruikt voor het terugwinnen van
edele metalen (post 7112) en katalysatoren die bestaan uit metalen of uit
metaallegeringen in de vorm van bijvoorbeeld fijn poeder of metaaldoek
(afdeling XIV of XV).
2. A) Voor de toepassing van post 3822 worden als „gecertificeerde referentie
materialen” aangemerkt, referentiematerialen die worden begeleid door een
certificaat waarop staan vermeld de waarde van de gecertificeerde eigen
schappen, de methoden die zijn gebruikt om deze waarden vast te stellen
en de graad van nauwkeurigheid van elke waarde en die geschikt zijn voor
analytische, kalibrerings- of referentiedoeleinden.
B) Met uitzondering van de producten bedoeld bij de hoofdstukken 28 en 29,
heeft post 3822 voor de indeling van gecertificeerde referentiematerialen
voorrang boven alle andere posten van de nomenclatuur.
3. Post 3824 omvat onder meer de navolgende goederen, die niet onder een
andere post van de nomenclatuur mogen worden ingedeeld, te weten:
a) gecultiveerde kristallen (andere dan optische elementen), wegende per stuk
2,5 g of meer, van magnesiumoxide of van alkalimetaalhalogeniden of van
aardalkalimetaalhalogeniden;
b) foezelolie; dippelolie;
c) radeervloeistoffen opgemaakt voor de verkoop in het klein;
d) producten voor het corrigeren van stencils en andere correctievloeistoffen
en correctielinten (andere dan die bedoeld bij post 9612), opgemaakt voor
de verkoop in het klein; en
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e) segerkegels en dergelijke artikelen.
4. In de nomenclatuur wordt als „stedelijk afval” aangemerkt, afval van de soort
die wordt ingezameld bij huishoudens, hotels, restaurants, ziekenhuizen, win
kels, kantoren, enz., straat- en stoepveegsel, alsmede bouw- en sloopafval.
Stedelijk afval bevat in het algemeen een grote verscheidenheid aan materia
len, zoals kunststof, rubber, hout, papier, textiel, glas, metaal, voedingsmid
delen, kapot meubilair en andere beschadigde of afgedankte artikelen. De
uitdrukking „stedelijk afval” heeft echter geen betrekking op:
a) afzonderlijke materialen of artikelen die van het afval zijn gescheiden,
zoals afvallen van kunststof, van rubber, van hout, van papier, van textiel,
van glas of van metaal en gebruikte batterijen, die hun eigen indeling
volgen;
b) industrieel afval;
c) farmaceutische afvallen als bedoeld bij aantekening 4, onder k), op hoofd
stuk 30;
d) klinisch afval als bedoeld bij aantekening 6, onder a), hierna.
5. Voor de toepassing van post 3825 wordt onder „slib van afvalwater” verstaan,
slib afkomstig van stations voor rioolwaterzuivering, met inbegrip van afval
van de voorbehandeling, schuimsel en niet-gestabiliseerd slib. Gestabiliseerd
slib dat geschikt is om te worden gebruikt als meststof is uitgezonderd (hoofd
stuk 31).
6. Voor de toepassing van post 3825 wordt onder „andere afvallen” verstaan:
a) klinisch afval, dat wil zeggen verontreinigd afval afkomstig van medisch
onderzoek, diagnostische handelingen of andere medische, chirurgische,
tandheelkundige of veeartsenijkundige behandelingen, dat dikwijls ziekte
kiemen en farmaceutische stoffen bevat en op een speciale wijze moet
worden vernietigd (bijvoorbeeld vervuilde zwachtels, gebruikte handschoe
nen en gebruikte naalden);
b) afval van organische oplosmiddelen;
c) afvallen van beitsvloeimiddelen voor metalen, van hydraulische vloeistof
fen, van remvloeistoffen en van antivriesvloeistoffen;
d) andere afvallen van de chemische of van aanverwante industrieën.
De uitdrukking „andere afvallen” heeft geen betrekking op afvallen die hoofd
zakelijk aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten (post 2710).
7. Voor de toepassing van post 3826 worden als „biodiesel” aangemerkt mono
alkylesters van vetzuren van de soorten die als brandstof wordt gebruikt,
verkregen uit dierlijke of plantaardige vetten en oliën, ook indien gebruikt.
Aanvullende aantekeningen
1. De onderverdelingen 3808 52 en 3808 59 omvatten uitsluitend goederen be
doeld bij post 3808, die een of meer van de volgende stoffen bevatten: ala
chloor (ISO); aldicarb (ISO); aldrine (ISO); azinfos-methyl (ISO); binapacryl
(ISO); camfechloor (ISO) (toxafeen); captafol (ISO); chloorbenzilaat (ISO);
chloordaan (ISO); chloordimeform (ISO);;DDT (ISO) clofenotaan (INN),
1,1,1-trichloor-2,2-bis-(p-chloorfenyl)-ethaan); dieldrine (ISO, INN); 4,6-dini
tro-o-cresol (DNOC (ISO)) of zouten daarvan; dinoseb (ISO), alsmede zouten
en esters daarvan; endosulfan (ISO); ethyleendibromide (ISO) (1,2-dibroom
ethaan); ethyleendichloride (ISO) (1,2-dichloorethaan); fluoracetamide (ISO);
fosfamidon (ISO); heptachloor (ISO); hexachloorbenzeen (ISO); 1,2,3,4,5,6hexachloorcyclohexaan (HCH (ISO)), lindaan (ISO, INN) daaronder begrepen;
kwikverbindingen; metamidofos (ISO); monocrotofos (ISO); oxiraan (ethy
leenoxide); parathion (ISO); parathionmethyl (ISO) (methylparathion); pentaen octabroomdifenylethers; pentachloorfenol (ISO), alsmede zouten en esters
daarvan; perfluoroctaansulfonzuur en zouten daarvan; perfluoroctaansulfona
miden; perfluoroctaansulfonylfluoride; 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichloorfenoxya
zijnzuur), alsmede zouten en esters daarvan; tributyltinverbindingen.
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Onderverdeling 3808 59 omvat eveneens stuifpoederbereidingen bevattende
een mengsel van benomyl (ISO), carbofuran (ISO) en thiram (ISO).
2. De onderverdelingen 3808 61 tot en met 3808 69 omvatten uitsluitend goe
deren bedoeld bij post 3808, bevattende alfa-cypermethrin (ISO), bendiocarb
(ISO), bifenthrin (ISO), chloorfenapyr (ISO), cyfluthrin (ISO), deltamethrin
(INN, ISO), etofenprox (INN), fenitrothion (ISO), lambda-cyhalothrin (ISO),
malathion (ISO), pirimifos-methyl (ISO) of propoxur (ISO).
3. De onderverdelingen 3824 81 tot en met 3824 88 omvatten uitsluitend meng
sels en bereidingen die een of meer van de volgende stoffen bevatten: oxiraan
(ethyleenoxide), polybroombifenylen (PBB’s), polychloorbifenylen (PCB’s),
polychloorterfenylen (PCT’s), tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat, aldrine (ISO);
camfechloor (ISO) (toxafeen), chloordaan (ISO), chloordecon (ISO); DDT
(ISO) (clofenotaan (INN), 1,1,1-trichloor- 2,2-bis (p-chloorfenyl)ethaan); diel
drine (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO); heptachloor (ISO), mirex
(ISO); 1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan (HCH (ISO)), lindaan (ISO, INN)
daaronder begrepen, pentachloorbenzeen (ISO); hexachloorbenzeen (ISO),
perfluoroctaansulfonzuur en zouten daarvan, perfluoroctaansulfonamiden, per
fluoroctaansulfonylfluoride of tetra-, penta-, hexa-, hepta- of octabroomdife
nylethers).
4. Voor de toepassing van de onderverdelingen 3825 41 en 3825 49 wordt onder
„afval van organische oplosmiddelen” verstaan, afval dat hoofdzakelijk orga
nische oplosmiddelen bevat, in de staat waarin het wordt aangeboden niet
geschikt voor het oorspronkelijk doel, al dan niet bestemd voor het terugwin
nen van oplosmiddelen.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3,6

—

3801

Kunstmatig grafiet; colloïdaal en semi-colloïdaal grafiet; pre
paraten op basis van grafiet of van andere koolstof, in de vorm
van pasta's, van blokken, van platen of van andere halffabri
caten:

3801 10 00

– kunstmatig grafiet

3801 20

– colloïdaal en semi-colloïdaal grafiet:

3801 20 10

– – colloïdaal grafiet, gedispergeerd in olie; semi-colloïdaal grafiet

6,5

—

3801 20 90

– – ander

4,1

—

3801 30 00

– koolstofpasta's voor elektroden en dergelijke pasta's voor de

5,3

—

3,7

—

inwendige bekleding van ovens
3801 90 00

– andere

3802

Actieve kool; geactiveerde natuurlijke minerale producten;
dierlijk zwartsel, afgewerkt dierlijk zwartsel daaronder begre
pen:

3802 10 00

– actieve kool

3,2

—

3802 90 00

– andere

5,7

—

3803 00

Tallolie, ook indien geraffineerd:

3803 00 10

– ruwe

vrij

—

3803 00 90

– andere

4,1

—

3804 00 00

Residulogen, ontstaan bij de vervaardiging van houtcellulose,
ook indien geconcentreerd, ontsuikerd of chemisch behandeld,
ligninesulfonaten daaronder begrepen, doch met uitzondering
van de bij post 3803 bedoelde tallolie

5

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4

—

3805

Terpentijnolie, houtterpentijnolie, sulfaatterpentijnolie en an
dere terpeenhoudende olie, verkregen door distillatie of door
andere behandelingen van naaldhout; ruw dipenteen; sulfiet
terpentijnolie en ander ruw paracymeen; voornamelijk uit αterpineol bestaande pijnolie:

3805 10

– terpentijnolie, houtterpentijnolie en sulfaatterpentijnolie:

3805 10 10

– – terpentijnolie

3805 10 30

– – houtterpentijnolie

3,7

—

3805 10 90

– – sulfaatterpentijnolie

3,2

—

3805 90

– andere:

3805 90 10

– – pijnolie

3,7

—

3805 90 90

– – andere

3,4

—

3806

Colofonium en harszuren, alsmede derivaten daarvan; essence
en olie van colofonium; gesmolten harsen:

3806 10 00

– colofonium en harszuren

5

—

3806 20 00

– zouten van colofonium, van harszuren of van derivaten van

4,2

—

colofonium of van harszuren, andere dan zouten van colofo
niumadditieproducten
3806 30 00

– gomesters

6,5

—

3806 90 00

– andere

4,2

—

3807 00

Houtteer; houtteerolie; creosootolie van hout; ruwe houtgeest;
plantaardig pek; brouwerspek en dergelijke preparaten op
basis van colofonium, van harszuren of van plantaardig pek:

3807 00 10

– houtteer

2,1

—

3807 00 90

– andere

4,6

—

3808

Insectendodende middelen, rattenbestrijdingsmiddelen, schim
melwerende middelen, onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen
om het kiemen tegen te gaan, middelen om de plantengroei te
regelen, desinfecteermiddelen en dergelijke producten, opge
maakt in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het
klein, dan wel voorkomend als bereidingen of in de vorm
van artikelen zoals zwavelbanden, zwavellonten, zwavelkaar
sen en vliegenvangers:

6

—

6

—

– goederen bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit

hoofdstuk:
3808 52 00

– – DDT (ISO) (clofenotaan (INN)), in verpakkingen met een

nettogewicht van niet meer dan 300 g
3808 59 00

– – andere
– goederen bedoeld bij aanvullende aantekening 2 op dit

hoofdstuk:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6

—

6

—

6

—

3808 61 00

– – in verpakkingen met een nettogewicht van niet meer dan

300 g
3808 62 00

– – in verpakkingen met een nettogewicht van meer dan 300 g,

maar niet meer dan 7,5 kg
3808 69 00

– – andere
– andere:

3808 91

– – insectendodende middelen:

3808 91 10

– – – op basis van pyretroïden

6

—

3808 91 20

– – – op basis van gechloreerde koolwaterstoffen

6

—

3808 91 30

– – – op basis van carbamaten

6

—

3808 91 40

– – – op basis van organische fosforverbindingen

6

—

3808 91 90

– – – andere

6

—

3808 92

– – schimmelwerende middelen:

4,6

—

6

—

– – – anorganische:

3808 92 10

– – – – preparaten op basis van koperverbindingen

3808 92 20

– – – – andere
– – – andere:

3808 92 30

– – – – op basis van dithiocarbamaten

6

—

3808 92 40

– – – – op basis van benzimidazolen

6

—

3808 92 50

– – – – op basis van diazolen of triazolen

6

—

3808 92 60

– – – – op basis van diazinen of morfolinen

6

—

3808 92 90

– – – – andere

6

—

3808 93

– – onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen om het kiemen te

gen te gaan en middelen om de plantengroei te regelen:
– – – onkruidbestrijdingsmiddelen:

3808 93 11

– – – – op basis van fenoxyfytohormonen

6

—

3808 93 13

– – – – op basis van triazinen

6

—

3808 93 15

– – – – op basis van amiden

6

—

3808 93 17

– – – – op basis van carbamaten

6

—

3808 93 21

– – – – op basis van dinitroanilinederivaten

6

—

3808 93 23

– – – – op basis van ureum-, uracil- of sulfonylureumderivaten

6

—

3808 93 27

– – – – andere

6

—

3808 93 30

– – – middelen om het kiemen tegen te gaan

6

—

3808 93 90

– – – middelen om de plantengroei te regelen

6,5

—

3808 94

– – desinfecteermiddelen:

3808 94 10

– – – op basis van quaternaire ammoniumzouten

6

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3808 94 20

– – – op basis van halogeenverbindingen

6

—

3808 94 90

– – – andere

6

—

3808 99

– – andere:

3808 99 10

– – – knaagdierenbestrijdingsmiddelen

6

—

3808 99 90

– – – andere

6

—

3809

Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verf
proces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere
producten en preparaten (bijvoorbeeld preparaten voor het
beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, in de
papierindustrie, in de lederindustrie of in dergelijke indu
strieën, elders genoemd noch elders onder begrepen:

3809 10

– op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen:

3809 10 10

– – met een gehalte aan deze stoffen van minder dan 55 gewichts

8,3 + 8,9
€/100 kg/net
MAX 12,8

—

8,3 + 12,4
€/100 kg/net
MAX 12,8

—

8,3 + 15,1
€/100 kg/net
MAX 12,8

—

8,3 + 17,7
€/100 kg/net
MAX 12,8

—

6,3

—

6,3

—

6,3

—

6,5

—

4,1

—

5

—

percenten

3809 10 30

– – met een gehalte aan deze stoffen van 55 of meer doch minder

dan 70 gewichtspercenten

3809 10 50

– – met een gehalte aan deze stoffen van 70 of meer doch minder

dan 83 gewichtspercenten

3809 10 90

– – met een gehalte aan deze stoffen van 83 of meer gewichts

percenten

– andere:

3809 91 00

– – van de soort gebruikt in de textielindustrie of in dergelijke

industrieën
3809 92 00

– – van de soort gebruikt in de papierindustrie of in dergelijke

industrieën
3809 93 00

– – van de soort gebruikt in de lederindustrie of in dergelijke

industrieën
3810

Preparaten voor het beitsen van metalen; vloeimiddelen en
andere hulpmiddelen voor het solderen en het lassen van me
talen; soldeer- en laspoeder en soldeer- en laspasta's, samen
gesteld uit metaal en andere stoffen; preparaten van de soort
gebruikt voor het bekleden of het vullen van elektroden en van
soldeer- en lasstaafjes:

3810 10 00

– preparaten voor het beitsen van metalen; soldeer- en laspoe

der en soldeer- en laspasta's, samengesteld uit metaal en
andere stoffen
3810 90

– andere:

3810 90 10

– – preparaten voor het bekleden of het vullen van elektroden en

van soldeer- en lasstaafjes
3810 90 90

– – andere
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3811

Dopes (antiklopmiddelen, oxidatievertragers, peptisatiemidde
len, middelen ter verbetering van de viscositeit, corrosievertra
gers en dergelijke preparaten), voor minerale olie (benzine
daaronder begrepen) of voor andere vloeistoffen die voor de
zelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie:
– antiklopmiddelen:

3811 11

– – op basis van loodverbindingen:

3811 11 10

– – – antiklopmiddelen op basis van tetraëthyllood

6,5

—

3811 11 90

– – – andere

5,8

—

3811 19 00

– – andere

5,8

—

– additieven voor smeerolie:

3811 21 00

– – bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen

5,3

—

3811 29 00

– – andere

5,8

—

3811 90 00

– andere

5,8

—

3812

Bereide rubbervulkanisatieversnellers; weekmakers van ge
mengde samenstelling voor rubber of voor kunststof, elders
genoemd noch elders onder begrepen; bereide antioxidanten
en andere stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling,
voor rubber of voor kunststof:

3812 10 00

– bereide rubbervulkanisatieversnellers

6,3

—

3812 20

– weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of

vrij

—

6,5

—

6,5

—

voor kunststof:
3812 20 10

– – reactiemengsels, bevattende benzyl-3-isobutyryloxy-1-isopro

pyl-2,2-dimethylpropylftalaat en benzyl-3-isobutyryloxy-2,2,4trimethylpentylftalaat
3812 20 90

– – andere
– bereide antioxidanten en andere stabilisatiemiddelen van ge

mengde samenstelling, voor rubber of voor kunststof:
3812 31 00

– – mengsels van oligomeren van 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydro

quinoline (TMQ)
3812 39

– – andere:

3812 39 10

– – – antioxidanten

6,5

—

3812 39 90

– – – andere

6,5

—

3813 00 00

Preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten; brandblus
bommen

6,5

—

6,5

—

3814 00

Organische oplosmiddelen en verdunners, van gemengde sa
menstelling, elders genoemd noch elders onder begrepen; pre
paraten voor het verwijderen van verf en vernis:

3814 00 10

– op basis van butylacetaat
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6,5

—

6,5

—

6,5

—

vrij

—

6,5

—

vrij

—

3814 00 90

– andere

3815

Reactie-initiatoren, reactieversnellers en katalytische prepara
ten, elders genoemd noch elders onder begrepen:
– katalysatoren op een drager:

3815 11 00

– – met nikkel of nikkelverbindingen als actieve stof

3815 12 00

– – met een edel metaal of met een verbinding van een edel

metaal als actieve stof
3815 19

– – andere:

3815 19 10

– – – katalysatoren in de vorm van korrels, waarvan de afmetingen
voor 90 of meer gewichtspercenten niet meer bedragen dan
10 micrometer, bestaande uit een mengsel van oxiden ge
fixeerd op een drager van magnesiumsilicaat, met een ge
halte aan:
— koper van 20 of meer doch niet meer dan 35 gewichts
percenten,
— bismut van 2 of meer doch niet meer dan 3 gewichts
percenten
en met een schijnbare dichtheid van 0,2 of meer doch
niet meer dan 1,0

3815 19 90

– – – andere

3815 90

– andere:

3815 90 10

– – katalysatoren bestaande uit ethyltrifenylfosfoniumacetaat opge

lost in methanol
3815 90 90

– – andere

6,5

—

3816 00 00

Vuurvast cement, vuurvaste mortel, vuurvast beton en derge
lijke vuurvaste preparaten, andere dan die bedoeld bij post
3801

2,7

—

3817 00

Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstel
ling, andere dan die bedoeld bij post 2707 of 2902:

3817 00 50

– lineair alkylbenzeen

6,3

—

3817 00 80

– andere

6,3

—

3818 00

Chemische elementen, gedoopt met het oog op hun gebruik
voor elektronische doeleinden, in de vorm van schijven, plaat
jes of dergelijke vormen; chemische verbindingen, gedoopt met
het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden:

3818 00 10

– gedoopt silicium

vrij

—

3818 00 90

– andere

vrij

—

3819 00 00

Remvloeistoffen en andere vloeibare preparaten voor hydrau
lische krachtoverbrenging, die geen of minder dan 70 gewichts
percenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten

6,5

—

3820 00 00

Antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten

6,5

—

3821 00 00

Bereide voedingsbodems voor het cultiveren of in stand hou
den van micro-organismen (met inbegrip van virussen en der
gelijke organismen) of van planten-, menselijke of dierlijke
cellen

5

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

Reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik,
op een drager, alsmede bereide reageermiddelen voor diagnose
of voor laboratoriumgebruik, al dan niet op een drager, an
dere dan die bedoeld bij post 3002 of 3006; gecertificeerde
referentiematerialen

vrij

—

3822 00 00

3823

Industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen
acid-oils; industriële vetalcoholen:
– industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen

acid-oils:
3823 11 00

– – stearinezuur

5,1

—

3823 12 00

– – oliezuur

4,5

—

3823 13 00

– – tallvetzuren

2,9

—

3823 19

– – andere:

3823 19 10

– – – gedistilleerde vetzuren

2,9

—

3823 19 30

– – – vetzuurdistillaat

2,9

—

3823 19 90

– – – andere

2,9

—

3823 70 00

– industriële vetalcoholen

3,8

—

3824

Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen;
chemische producten en preparaten van de chemische of van
aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke producten
daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder be
grepen:

3824 10 00

– bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen

6,5

—

3824 30 00

– niet-gesinterde metaalcarbiden, onderling vermengd of ver

5,3

—

6,5

—

mengd met bindmiddelen van metaal
3824 40 00

– bereide toevoegingsmiddelen voor cement, voor mortel of

voor beton
3824 50

– mortel en beton, niet vuurvast:

3824 50 10

– – stortklaar beton

6,5

—

3824 50 90

– – andere

6,5

—

3824 60

– sorbitol, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2905 44:

7,7 + 16,1
€/100 kg/net

—

9,6 + 37,8
€/100 kg/net (1)

—

7,7 + 23
€/100 kg/net

—

9,6 + 53,7
€/100 kg/net (1)

—

– – in waterige oplossing:

3824 60 11

– – – met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 ge

wichtspercenten, berekend op het D-glucitolgehalte
3824 60 19

– – – andere

– – andere:

3824 60 91

– – – met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 ge

wichtspercenten, berekend op het D-glucitolgehalte
3824 60 99

– – – andere

(1) Dit waarderecht is, op autonome basis en voor onbepaalde tijd, verlaagd tot 9 % (schorsing).
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

– mengsels bevattende halogeenderivaten van methaan, van

ethaan of van propaan:
3824 71 00

– – bevattende chloorfluorkoolstoffen (CFK's), al dan niet be

vattende chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's), perfluor
koolstoffen (PFK's) of fluorkoolwaterstoffen (HFK's)
3824 72 00

– – bevattende

broomchloordifluormethaan,
methaan of dibroomtetrafluorethanen

broomtrifluor

3824 73 00

– – bevattende broomfluorkoolwaterstoffen (HBFK's)

3824 74 00

– – bevattende chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's); al dan

niet bevattende perfluorkoolstoffen (PFK's) of fluorkool
waterstoffen (HFK's), maar niet bevattende chloorfluor
koolstoffen (CFK's)
3824 75 00

– – bevattende tetrachloorkoolstof

6,5

—

3824 76 00

– – bevattende 1,1,1-trichloorethaan (methylchloroform)

6,5

—

3824 77 00

– – bevattende

6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

3824 78

broommethaan (methylbromide) of broom
chloormethaan

– – bevattende perfluorkoolstoffen (PFK's) fluorkoolwaterstof

fen (HFK's), maar niet bevattende chloorfluorkoolstoffen
(CFK's) of chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's):
3824 78 10

– – – bevattende alleen 1,1,1-trifluorethaan en pentafluorethaan (1)

3824 78 20

– – – bevattende alleen 1,1,1-trifluorethaan, pentafluorethaan en

1,1,1,2-tetrafluorethaan (1)
3824 78 30

– – – bevattende alleen difluormethaan en pentafluorethaan (1)

3824 78 40

– – – bevattende

alleen difluormethaan,
1,1,1,2-tetrafluorethaan (1)

pentafluorethaan

en

3824 78 80

– – – bevattende onverzadigde fluorkoolwaterstoffen (1)

6,5

—

3824 78 90

– – – andere (1)

6,5

—

3824 79 00

– – andere

6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

– goederen bedoeld bij aanvullende aantekening 3 op dit

hoofdstuk:
3824 81 00

– – bevattende oxiraan (ethyleenoxide)

3824 82 00

– – bevattende polychloorbifenylen (PCB's), polychloortrifeny

len (PCT's) of polybroombifenylen (PBB's)
3824 83 00

– – bevattende tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat

3824 84 00

– – bevattende aldrine (ISO), camfechloor (ISO) (toxafeen),

chlordaan (ISO), chloordecon (ISO), DDT (ISO) (clofeno
taan (INN), 1,1,1-trichloor-2,2-bis(p-chloorfenyl)ethaan),
dieldrine (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), hep
tachloor (ISO) of mirex (ISO)
3824 85 00

– – bevattende 1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan (HCH (ISO)),

lindaan (ISO, INN) daaronder begrepen

(1) Statistische Taric-codes: zie bijlage 10.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

5,7

—

6,5

—

6

—

5,1

—

3,2

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

vrij

—

vrij

—

3824 86 00

– – bevattende pentachloorbenzeen (ISO) of hexachloorbenzeen

(ISO)
3824 87 00

– – bevattende perfluoroctaansulfonzuur, zouten daarvan, per

fluoroctaansulfonamiden of erfluoroctaansulfonylfluoride
3824 88 00

– – bevattende tetra-, penta-, hexa-, hepta- of octabroomdife

nylethers
– andere:

3824 91 00

– – mengsels en bereidingen die voornamelijk bestaan uit (5-

ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinaan-5-yl)methyl-me
thyl-methylfosfonaat en bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2dioxafosfinaan-5-yl)methyl]methylfosfonaat
3824 99

– – andere:

3824 99 10

– – – petroleumsulfonaten, met uitzondering van petroleumsulfona

ten van alkalimetalen, ammonium of ethanolaminen; thiofeen
houdende sulfonzuren van oliën uit bitumineuze mineralen,
alsmede zouten daarvan
3824 99 15

– – – ionenwisselaars

3824 99 20

– – – gasbinders (getters) voor elektrische lampen en buizen

3824 99 25

– – – pyrolignieten (calciumpyroligniet, enz.); ruw calciumtartraat;

ruw calciumcitraat
3824 99 30

– – – nafteenzuren, niet in water oplosbare zouten van nafteenzuren

en esters van nafteenzuren
– – – andere:

3824 99 45

– – – – preparaten voor het voorkomen en bestrijden van ketelsteen

en dergelijke
3824 99 50

– – – – preparaten voor de galvanotechniek

3824 99 55

– – – – mengsels van mono-, di- en trivetzure esters van glycerol

(emulgeermiddelen voor vetstoffen)
– – – – cartridges en navullingen, gevuld, voor elektronische siga

retten; preparaten voor gebruik in cartridges en navullingen
voor elektronische sigaretten:
3824 99 56

– – – – – bevattende

producten

bedoeld

bij

onderverdeling

2939 79 10
3824 99 57

– – – – – andere

3824 99 58

– – – – nicotinepatches (percutaan systeem), bedoeld om rokers te

helpen stoppen met roken
– – – – producten en preparaten, gebruikt voor farmaceutische of

chirurgische doeleinden:
3824 99 61

– – – – – tussenproducten van de vervaardiging van antibiotica, ver

kregen door de fermentatie van Streptomyces tenebrarius,
al dan niet gedroogd, bestemd voor de vervaardiging van
geneesmiddelen voor menselijk gebruik bedoeld bij post
3004 (1)

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

6,5

—

3824 99 62

– – – – – tussenproducten verkregen bij de vervaardiging van zouten

van monensine
3824 99 64

– – – – – andere

3824 99 65

– – – – hulpmiddelen van de soorten die worden gebruikt in de

gieterij (andere dan die bedoeld bij onderverdeling
3824 10 00)
3824 99 70

– – – – vlamwerende, waterwerende en andere preparaten, gebruikt

voor de bescherming van bouwwerken
– – – – andere:

3824 99 75

– – – – – niet-gedoopte lithiumniobaatschijven

3824 99 80

– – – – – mengsels van aminen verkregen uit gedimeriseerde vetzu

ren, met een gemiddeld molecuulgewicht van 520 of meer
doch niet meer dan 550
3824 99 85

– – – – – 3-(1-ethyl-1-methylpropyl)isoxazool-5-ylamine,

opgelost

in tolueen
3824 99 86

– – – – – mengsels die hoofdzakelijk bestaan uit dimethylmethylfos

fonaat, oxiraan en difosforpentaoxide
– – – – – chemische producten of preparaten, voornamelijk samen

gesteld uit organische verbindingen, elders genoemd noch
elders onder begrepen:
3824 99 92

– – – – – – in vloeibare vorm bij 20 °C

6,5

—

3824 99 93

– – – – – – andere

6,5

—

3824 99 96

– – – – – andere

6,5

—

3825

Residuen van de chemische of van aanverwante industrieën,
elders genoemd noch elders onder begrepen; stedelijk afval;
slib van afvalwater; andere afvallen bedoeld bij aantekening
6 op dit hoofdstuk:

3825 10 00

– stedelijk afval

6,5

—

3825 20 00

– slib van afvalwater

6,5

—

3825 30 00

– klinisch afval

6,5

—

– afvallen van organische oplosmiddelen:

3825 41 00

– – gehalogeneerd

6,5

—

3825 49 00

– – andere

6,5

—

3825 50 00

– afvallen van beitsvloeimiddelen voor metalen, van hydrauli

6,5

—

sche vloeistoffen, van remvloeistoffen en van antivriesvloei
stoffen
– andere afvallen van de chemische of van aanverwante indu

strieën:
3825 61 00

– – hoofdzakelijk organische bestanddelen bevattend

6,5

—

3825 69 00

– – andere

6,5

—

3825 90

– andere:

3825 90 10

– – gealkaliseerde ijzeroxiden voor het zuiveren van gas

5

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6,5

—

6,5

—

6,5

—

3825 90 90

– – andere

3826 00

Biodiesel en mengsels daarvan, geen of minder dan 70 ge
wichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen be
vattend:

3826 00 10

– monoalkylesters van vetzuren, met een estergehalte van 96,5 ge

wichtspercenten of meer (FAMAE)
3826 00 90

– andere
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AFDELING VII
KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN; RUBBER EN WERKEN
DAARVAN
Aantekeningen
1.

Goederen aangeboden in stellen of assortimenten en bestaande uit twee of
meer bestanddelen die geheel of gedeeltelijk tot deze afdeling behoren en
waarvan kan worden onderkend dat zij bestemd zijn om, door vermenging,
een product bedoeld bij afdeling VI of VII te verkrijgen, worden ingedeeld
onder de post die betrekking heeft op dat product, mits:
a) duidelijk kan worden onderkend dat zij, gezien de wijze van opmaak,
bestemd zijn om gezamenlijk te worden gebruikt, zonder eerst opnieuw te
worden verpakt;
b) zij gelijktijdig worden aangeboden;
c) onderkend kan worden dat zij, gezien aard of hoeveelheid, elkaars com
plement zijn.

2.

Met uitzondering van de bij de posten 3918 en 3919 bedoelde artikelen
worden onder hoofdstuk 49 ingedeeld kunststof en rubber, alsmede werken
daarvan, waarop gedrukte teksten of illustraties voorkomen, die een meer dan
bijkomstig karakter hebben bij het primaire gebruik van de goederen.
HOOFDSTUK 39
KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN

Aantekeningen
1.

In de nomenclatuur worden als „kunststof” aangemerkt, die stoffen bedoeld
bij de posten 3901 tot en met 3914, die de eigenschap hebben of gehad
hebben om, tijdens de polymerisatie of in een later stadium, onder inwerking
van uitwendige krachten (meestal warmte en druk, eventueel onder toevoe
ging van een oplosmiddel of van een weekmaker), door gieten, persen,
extruderen, walsen of elk ander proces een bepaalde vorm aan te nemen
en die vorm te bewaren, ook nadat bedoelde uitwendige krachten niet
meer inwerken.
In de nomenclatuur wordt onder „kunststof” mede begrepen, vulkanfiber. Dit
begrip heeft echter geen betrekking op stoffen die worden aangemerkt als
textielstoffen bedoeld bij afdeling XI.

2.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a) smeermiddelen bedoeld bij de posten 2710 of 3403;
b) was bedoeld bij de posten 2712 en 3404;
c) geïsoleerde chemisch welbepaalde organische verbindingen (hoofdstuk
29);
d) heparine en zouten daarvan (post 3001);
e) oplossingen (andere dan collodion) van producten bedoeld bij de posten
3901 tot en met 3913 in vluchtige organische oplosmiddelen, indien zij
meer dan 50 gewichtspercenten oplosmiddelen bevatten (post 3208);
stempelfoliën bedoeld bij post 3212;
f) organische tensioactieve producten en bereidingen bedoeld bij post 3402;
g) natuurlijke harsen door smelten gewijzigd en gomesters (post 3806);
h) dopes voor minerale oliën (benzine daaronder begrepen) of voor andere
vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale
oliën (post 3811);
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ij) vloeistoffen voor hydraulische krachtoverbrenging bereid op basis van
polyglycolen, siliconen of andere polymeren bedoeld bij hoofdstuk 39
(post 3819);
k) reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een dra
ger van kunststof (post 3822);
l) synthetische rubber, omschreven in hoofdstuk 40, alsmede werken daar
van;
m) zadel- en tuigmakerswerk (post 4201), koffers, handtassen en andere
bergingsmiddelen bedoeld bij post 4202;
n) vlechtwerk en mandenmakerswerk bedoeld bij hoofdstuk 46;
o) wandbekleding bedoeld bij post 4814;
p) goederen bedoeld bij afdeling XI (textielstoffen en textielwaren);
q) artikelen bedoeld bij afdeling XII (bijvoorbeeld schoeisel, hoofddeksels,
paraplu's, parasols, wandelstokken, zwepen, rijzwepen en delen van deze
artikelen);
r) fancybijouterieën bedoeld bij post 7117;
s) artikelen bedoeld bij afdeling XVI (machines en toestellen, elektrotech
nisch materieel);
t) delen van vervoermaterieel bedoeld bij afdeling XVII;
u) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 90 (bijvoorbeeld optische elementen,
brilmonturen, tekeninstrumenten);
v) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 91 (bijvoorbeeld horlogekasten en kasten
voor klokken en voor pendules);
w) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 92 (bijvoorbeeld muziekinstrumenten en
delen daarvan);
x) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, verlichtings
toestellen, lichtreclames, geprefabriceerde bouwwerken);
y) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen,
sportartikelen);
z) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 96 (bijvoorbeeld borstels, knopen, trek
sluitingen, kammen, mondstukken en stelen voor pijpen of voor sigaret
tenpijpjes en dergelijke, delen van thermosflessen en dergelijke, pennen,
vulpotloden en statieven met één, twee of drie poten en dergelijke ar
tikelen).
3.

Onder de posten 3901 tot en met 3911 worden alleen ingedeeld, producten
die door chemische synthese zijn verkregen en die in de volgende catego
rieën vallen:
a) vloeibare synthetische polyolefinen die voor minder dan 60 % van hun
volume overdistilleren bij 300 °C, herleid tot een druk van 1 013 mbar
met toepassing van een lage druk distillatiemethode (posten 3901 en
3902);
b) licht gepolymeriseerde harsen van het cumaronindeentype (post 3911);
c) andere synthetische polymeren met gemiddeld ten minste 5 monomee
reenheden;
d) siliconen (post 3910);
e) resolen (post 3909) en andere prepolymeren.

4.

Onder „copolymeren” worden verstaan, die polymeren waarin geen enkele
monomeereenheid voor 95 of meer gewichtspercenten van het totale poly
meergehalte aanwezig is.
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Voor zover niet anders is bepaald, worden, voor de toepassing van dit
hoofdstuk, copolymeren (copolycondensatieproducten, copolyadditieproduc
ten, blokcopolymeren en geënte copolymeren daaronder begrepen) en meng
sels van polymeren ingedeeld onder de post die betrekking heeft op het
polymeer van die comonomeereenheid die in gewicht overheerst over iedere
andere afzonderlijke comonomeereenheid. Voor de toepassing van deze aan
tekening worden samenstellende comonomeereenheden van polymeren die
onder dezelfde post vallen, bij elkaar opgeteld.
Indien geen enkele comonomeereenheid overheerst, wordt voor de copoly
meren of voor de mengsels van polymeren, naargelang van het geval, van de
gelijkelijk in aanmerking komende posten, de post toegepast die in volgorde
van nummering het laatst is geplaatst.
5.

Chemisch gewijzigde polymeren, waarin uitsluitend zijgroepen van de
hoofdketen door chemische reactie zijn gewijzigd, worden ingedeeld onder
de post die van toepassing is op het niet-gewijzigd polymeer. Deze bepaling
is niet van toepassing op geënte copolymeren.

6.

Voor de toepassing van de posten 3901 tot en met 3914 worden uitsluitend
de volgende vormen als „primaire vormen” aangemerkt:
a) vloeistoffen en pasta's, dispersies (emulsies en suspensies) en oplossingen
daaronder begrepen;
b) blokken in onregelmatige vorm, stukken, klonters, poeder (vormpoeder
daaronder begrepen), korrels, vlokken en dergelijke.

7.

Onder post 3915 worden niet ingedeeld, resten en afval van één enkele
thermoplastische stof die zijn verwerkt tot primaire vormen (posten 3901
tot en met 3914).

8.

Voor de toepassing van post 3917 worden als „buizen” en „slangen” aange
merkt, holle producten, zowel halffabricaten als afgewerkte producten (bij
voorbeeld geribde tuinslang, geperforeerde buizen), van de soort gewoonlijk
gebruikt voor het geleiden, het vervoeren of het verdelen van gas of van
vloeistof. Hieronder worden mede begrepen kunstdarmen en andere platte
buizen. Met uitzondering van de eerder genoemde kunstdarmen en andere
platte buizen worden echter niet als buizen doch als profielen aangemerkt:
producten met een inwendige dwarsdoorsnede, anders dan rond, ovaal of
rechthoekig (waarbij de lengte niet meer bedraagt dan anderhalfmaal de
breedte) of anders dan in de vorm van een regelmatige veelhoek.

9.

Voor de toepassing van post 3918 wordt onder „wand- en plafondbekleding
van kunststof” verstaan: producten op rollen met een breedte van 45 cm of
meer, geschikt voor het bekleden van muren of van plafonds, bestaande uit
op een drager van ongeacht welke stof (andere dan papier) blijvend beves
tigde laag kunststof die is gegreineerd, gegaufreerd, gekleurd, met motieven
bedrukt of op andere wijze aan de voorzijde versierd.

10. Voor de toepassing van de posten 3920 en 3921 worden onder „platen,
vellen, foliën, stroken en strippen” uitsluitend verstaan: platen, vellen, foliën,
stroken en strippen (andere dan die bedoeld bij hoofdstuk 54), alsmede
blokken van regelmatige geometrische vorm, ook indien bedrukt of op an
dere wijze aan het oppervlak bewerkt, niet versneden of enkel vierkant of
rechthoekig versneden (ook indien zij door dit versnijden het karakter van
gebruiksklare artikelen hebben verkregen), doch niet verder bewerkt.
11. Onder post 3925 worden uitsluitend de volgende goederen ingedeeld, voor
zover zij niet kunnen worden aangemerkt als goederen bedoeld bij een der
voorgaande posten van onderdeel II:
a) reservoirs, tanks (septische daaronder begrepen), vaten en dergelijke ber
gingsmiddelen, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l;
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b) bouwelementen, bijvoorbeeld vloer-, wand-, tussenschot-, plafond-of dak
elementen;
c) dakgoten en hulpstukken daarvoor;
d) deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels voor deuren;
e) balkons, balustrades, omheiningen, hekken en dergelijke afsluitingen;
f) blinden, jaloezieën, rolgordijnen en dergelijke artikelen, alsmede delen en
toebehoren daarvoor;
g) grote rekken om te worden gemonteerd en blijvend te worden bevestigd,
bijvoorbeeld in winkels, werkplaatsen, pakhuizen;
h) bouwkundige versieringsmotieven, bijvoorbeeld profiellijsten, koepels,
architraven;
ij) garnituren en beslag om blijvend te worden bevestigd in of op deuren,
vensters, trappen, muren of andere delen van gebouwen, bijvoorbeeld
knoppen, grepen, haken, consoles, handdoekrekjes, platen voor schake
laars en andere beschermende platen.
Aanvullende aantekeningen
1.

Binnen een post van dit hoofdstuk worden polymeren (copolymeren daar
onder begrepen) en chemisch gewijzigde polymeren ingedeeld overeenkom
stig de volgende bepalingen:
a) indien er een onderverdeling „andere” bestaat in een reeks onderverdelin
gen van gelijke rangorde:
1) de vermelding in een onderverdeling van een polymeer door middel
van het voorvoegsel „poly” (bijvoorbeeld polyethyleen, polyamide6,6) betekent dat de samenstellende monomeereenheid of monomee
reenheden van het genoemde polymeer, samen genomen 95 of meer
gewichtspercenten van het totale polymeergehalte dienen uit te maken;
2) de copolymeren genoemd in de onderverdelingen 3901 30, 3901 40,
3903 20, 3903 30 en 3904 30 worden onder die onderverdelingen in
gedeeld, voor zover de comonomeereenheden van de genoemde co
polymeren 95 of meer gewichtspercenten van het totale polymeerge
halte uitmaken;
3) chemisch gewijzigde polymeren worden ingedeeld onder de onderver
deling „andere”, voor zover de chemisch gewijzigde polymeren niet
specifieker zijn begrepen onder een andere onderverdeling;
4) polymeren die niet voldoen aan hetgeen is bepaald onder 1, 2 of 3,
worden ingedeeld onder de onderverdeling van de overblijvende on
derverdelingen in de reeks, die polymeren omvat van die monomee
reenheid die in gewicht overheerst over iedere andere afzonderlijke
comonomeereenheid. Te dien einde worden samenstellende monomee
reenheden van polymeren die onder dezelfde onderverdeling vallen,
bij elkaar opgeteld. Slechts de samenstellende comonomeereenheden
van de polymeren vallende binnen de reeks onderverdelingen van
gelijke rangorde, dienen te worden vergeleken;
b) indien er geen onderverdeling „andere” bestaat in een reeks onderver
delingen van gelijke rangorde:
1) polymeren worden ingedeeld onder de onderverdeling die polymeren
omvat van die comonomeereenheid die in gewicht overheerst over
iedere andere afzonderlijke comonomeereenheid. Te dien einde wor
den samenstellende monomeereenheden van polymeren die onder de
zelfde onderverdeling vallen, bij elkaar opgeteld. Slechts de samen
stellende comonomeereenheden van de polymeren vallende binnen de
reeks onderverdelingen van gelijke rangorde, dienen te worden ver
geleken;
2) chemisch gewijzigde polymeren worden ingedeeld onder de onderver
deling die overeenkomt met het ongewijzigde polymeer.
Mengsels van polymeren worden ingedeeld onder dezelfde onderverdeling
als polymeren van dezelfde monomeereenheden, in dezelfde verhouding.

2.

Voor de toepassing van onderverdeling 3920 43 omvat de term „weekma
kers” eveneens secundaire weekmakers.
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Aanvullende aantekening (GN)
1.

Tot hoofdstuk 39 behoren handschoenen (met of zonder vingers) en wanten,
geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof met celstructuur, ongeacht of
zij:
— zijn geconfectioneerd uit brei- of haakwerk of weefsel (ander dan be
doeld bij post 5903), vilt of gebonden textielvlies, dat geïmpregneerd,
bekleed of bedekt is met kunststof met celstructuur, dan wel
— zijn geconfectioneerd uit niet-geïmpregneerd, niet-bekleed of niet-bedekt
brei- of haakwerk, weefsel, vilt of gebonden textielvlies, dat vervolgens
met kunststof met celstructuur geïmpregneerd, bekleed of bedekt werd,
voor zover het brei- of haakwerk, weefsel, vilt of gebonden textielvlies slechts
als drager dient (aantekening 3, onder c), op hoofdstuk 56 en aantekening 2,
onder a), punt 5, op hoofdstuk 59).

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

I. PRIMAIRE VORMEN

3901

Polymeren van ethyleen, in primaire vormen:

3901 10

– polyethyleen met een relatieve dichtheid van minder dan

0,94:
3901 10 10

– – lineair polyethyleen

6,5

—

3901 10 90

– – ander

6,5

—

3901 20

– polyethyleen met een relatieve dichtheid van 0,94 of meer:

3901 20 10

– – polyethyleen in een van de vormen bedoeld bij aantekening 6,

vrij

—

onder b), op dit hoofdstuk, met een relatieve dichtheid van
0,958 of meer bij 23 °C, en bevattende:
— niet meer dan 50 mg/kg aluminium,
— niet meer dan 2 mg/kg calcium,
— niet meer dan 2 mg/kg chroom,
— niet meer dan 2 mg/kg ijzer,
— niet meer dan 2 mg/kg nikkel,
— niet meer dan 2 mg/kg titaan,
— niet meer dan 8 mg/kg vanadium,
bestemd voor de vervaardiging van gechloorsulfoneerd po
lyethyleen (1)
3901 20 90

– – andere

6,5

—

3901 30 00

– copolymeren van ethyleen en vinylacetaat

6,5

—

3901 40 00

– copolymeren van ethyleen en alfa-olefine, met een relatieve

6,5

—

dichtheid van minder dan 0,94
3901 90

– andere:

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

6,5

—

3901 90 30

– – ionomeerharsen bestaande uit een zout van een terpolymeer

van ethyleen, isobutylacrylaat en methacrylzuur; A-B-A-blok
copolymeren, bestaande uit polystyreen, een ethyleen-butyleencopolymeer en polystyreen, bevattende niet meer dan 35 ge
wichtspercenten styreen, in een van de vormen bedoeld bij
aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk
3901 90 80

– – andere

3902

Polymeren van propyleen of van andere olefinen, in primaire
vormen:

3902 10 00

– polypropyleen

6,5

—

3902 20 00

– polyisobutyleen

6,5

—

3902 30 00

– copolymeren van propyleen

6,5

—

3902 90

– andere:

3902 90 10

– – A-B-A-blokcopolymeren, bestaande uit polystyreen, een ethy

vrij

—

vrij

—

6,5

—

leen-butyleen-copolymeer en polystyreen, bevattende niet meer
dan 35 gewichtspercenten styreen, in een van de vormen be
doeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk
3902 90 20

– – poly(but-1-een), copolymeren van but-1-een en ethyleen bevat

tende niet meer dan 10 gewichtspercenten ethyleen, en meng
sels van poly(but-1-een) met polyethyleen en/of polypropyleen
bevattende niet meer dan 10 gewichtspercenten polyethyleen
en/of niet meer dan 25 gewichtspercenten polypropyleen, in
een van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op
dit hoofdstuk
3902 90 90

– – andere

3903

Polymeren van styreen, in primaire vormen:
– polystyreen:

3903 11 00

– – expandeerbaar

6,5

—

3903 19 00

– – ander

6,5

—

3903 20 00

– copolymeren van styreen en acrylonitril (SAN)

6,5

—

3903 30 00

– copolymeren van acrylonitril, butadieen en styreen (ABS)

6,5

—

3903 90

– andere:

3903 90 10

– – copolymeren enkel van allylalcohol met styreen, die een ace

vrij

—

vrij

—

6,5

—

6,5

—

tylgetal van 175 of meer hebben
3903 90 20

– – gebromeerd polystyreen, bevattende 58 of meer doch niet meer

dan 71 gewichtspercenten broom, in een van de vormen be
doeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk
3903 90 90

– – andere

3904

Polymeren van vinylchloride of van andere halogeenolefinen,
in primaire vormen:

3904 10 00

– poly(vinylchloride), niet gemengd met andere zelfstandighe

den
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

– andere poly(vinylchloride):

3904 21 00

– – geen weekmakers bevattend

6,5

—

3904 22 00

– – weekmakers bevattend

6,5

—

3904 30 00

– copolymeren van vinylchloride en vinylacetaat

6,5

—

3904 40 00

– andere copolymeren van vinylchloride

6,5

—

3904 50

– polymeren van vinylideenchloride:

3904 50 10

– – copolymeren van vinylideenchloride en acrylonitril, in de vorm

vrij

—

6,5

—

6,5

—

vrij

—

van expandeerbare bolletjes met een diameter van 4 of meer
doch niet meer dan 20 micrometer
3904 50 90

– – andere
– fluorhoudende polymeren:

3904 61 00

– – polytetrafluorethyleen

3904 69

– – andere:

3904 69 10

– – – poly(vinylfluoride), in een van de vormen bedoeld bij aan

tekening 6, onder b), op dit hoofdstuk
3904 69 20

– – – fluorelastomeren (FKM)

6,5

—

3904 69 80

– – – andere

6,5

—

3904 90 00

– andere

6,5

—

3905

Polymeren van vinylacetaat of van andere vinylesters, in pri
maire vormen; andere vinylpolymeren in primaire vormen:
– poly(vinylacetaat):

3905 12 00

– – in waterige dispersie

6,5

—

3905 19 00

– – ander

6,5

—

– copolymeren van vinylacetaat:

3905 21 00

– – in waterige dispersie

6,5

—

3905 29 00

– – andere

6,5

—

3905 30 00

– poly(vinylalcohol), ook indien niet-gehydrolyseerde acetaat

6,5

—

6,5

—

groepen bevattend
– andere:

3905 91 00

– – copolymeren

3905 99

– – andere:
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1

2

3

4

vrij

—

6,5

—

6,5

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

5

—

6,5

—

6,5

—

3905 99 10

– – – poly(vinylformal) in een van de vormen bedoeld bij aanteke

ning 6, onder b), op dit hoofdstuk, met een molecuulgewicht
van 10 000 of meer doch niet meer dan 40 000 en met een
gehalte aan:
— acetylgroepen, berekend als vinylacetaat, van 9,5 of meer
doch niet meer dan 13 gewichtspercenten en
— hydroxylgroepen, berekend als vinylalcohol, van 5 of
meer doch niet meer dan 6,5 gewichtspercenten
3905 99 90

– – – andere

3906

Acrylpolymeren in primaire vormen:

3906 10 00

– poly(methylmethacrylaat)

3906 90

– andere:

3906 90 10

– – poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamide]

3906 90 20

– – copolymeren van 2-diisopropylaminoëthylmethacrylaat en de

cylmethacrylaat, opgelost in N,N-dimethylaceetamide, met een
gehalte aan copolymeer van 55 of meer gewichtspercenten
3906 90 30

– – copolymeren van acrylzuur en 2-ethylhexylacrylaat, bevattende

10 of meer doch niet meer dan 11 gewichtspercenten 2-ethyl
hexylacrylaat
3906 90 40

– – copolymeren van acrylonitril en methylacrylaat, gewijzigd met

polybutadieenacrylonitril (NBR)
3906 90 50

– – polymerisatieproducten van acrylzuur, alkylmethacrylaat en

kleine hoeveelheden andere monomeren, bestemd om te wor
den gebruikt als verdikkingsmiddel bij de vervaardiging van
pasta's voor de textieldruk (1)
3906 90 60

– – copolymeren van methylacrylaat, ethyleen en een monomeer

met een niet-eindstandige carboxylgroep als substituent, bevat
tende 50 of meer gewichtspercenten methylacrylaat, al dan niet
vermengd met siliciumdioxide
3906 90 90

– – andere

3907

Polyacetalen, andere polyethers en epoxyharsen, in primaire
vormen; polycarbonaten, alkydharsen, polyallylesters en an
dere polyesters, in primaire vormen:

3907 10 00

– polyacetalen

3907 20

– andere polyethers:
– – polyetheralcoholen:

3907 20 11

– – – polyethyleenglycolen

6,5

—

3907 20 20

– – – andere

6,5

—

– – andere:

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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staf

1

2

3

4

vrij

—

3907 20 91

– – – copolymeren van 1-chloor-2,3-epoxypropaan en ethyleen

oxide
3907 20 99

– – – andere

6,5

—

3907 30 00

– epoxyharsen

6,5

—

3907 40 00

– polycarbonaten

6,5

—

3907 50 00

– alkydharsen

6,5

—

– poly(ethyleentereftalaat):

3907 61 00

– – met een viscositeitsgetal van 78 ml/g of meer

6,5

—

3907 69 00

– – andere

6,5

—

3907 70 00

– poly(melkzuur)

6,5

—

– andere polyesters:

3907 91

– – onverzadigde:

3907 91 10

– – – vloeibare

6,5

—

3907 91 90

– – – andere

6,5

—

3907 99

– – andere:

3907 99 05

– – – thermoplastische aromatische vloeibare-kristal-polyester-co

vrij

—

polymeren
3907 99 10

– – – poly(ethyleennaftaleen-2,6-dicarboxylaat)

vrij

—

3907 99 80

– – – andere

6,5

—

3908

Polyamiden in primaire vormen:

3908 10 00

– polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 of -6,12

6,5

—

3908 90 00

– andere

6,5

—

3909

Aminoharsen, fenolharsen en polyurethanen, in primaire vor
men:

3909 10 00

– ureumharsen; thio-ureumharsen

6,5

—

3909 20 00

– melamineharsen

6,5

—

6,5

—

– andere aminoharsen:

3909 31 00

– – poly(methyleenfenylisocyanaat)

(ruw MDI, polymerisch

MDI)
3909 39 00

– – andere

6,5

—

3909 40 00

– fenolharsen

6,5

—

3909 50

– polyurethanen:

3909 50 10

– – polyurethaan vervaardigd van 2,2′-(tert-butylimino)diëthanol en

vrij

—

6,5

—

4,4′-methyleendicyclohexyldiisocyanaat, opgelost in N,N-di
methylaceetamide, met een gehalte aan polymeer van 50 of
meer gewichtspercenten
3909 50 90

– – andere
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1

2

3

4

6,5

—

6,5

—

3,5

—

3910 00 00

Siliconen in primaire vormen

3911

Petroleumharsen, cumaronindeenharsen, polyterpenen, poly
sulfiden, polysulfonen en andere producten, genoemd in aan
tekening 3 op dit hoofdstuk, elders genoemd noch elders onder
begrepen, in primaire vormen:

3911 10 00

– petroleumharsen, cumaronharsen, indeenharsen of cumaro

nindeenharsen en polyterpenen
3911 90

– andere:
– – polymerisatieproducten verkregen door herschikking of con

densatie, ook indien chemisch gewijzigd:
3911 90 11

– – – poly(oxy-1,4-fenyleensulfonyl-1,4-fenyleenoxy-1,4-fenyleen

isopropylideen-1,4-fenyleen), in een van de vormen bedoeld
bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk
3911 90 13

– – – poly(thio-1,4-fenyleen)

vrij

—

3911 90 19

– – – andere

6,5

—

vrij

—

6,5

—

– – andere:

3911 90 92

– – – copolymeer van p-kresol en divinylbenzeen, opgelost in N,N-

dimethylaceetamide, met een gehalte aan polymeer van 50 of
meer gewichtspercenten; gehydrogeneerde copolymeren van
vinyltolueen en α-methylstyreen
3911 90 99

– – – andere

3912

Cellulose en chemische derivaten daarvan, elders genoemd
noch elders onder begrepen, in primaire vormen:
– celluloseacetaten:

3912 11 00

– – geen weekmakers bevattend

6,5

—

3912 12 00

– – weekmakers bevattend

6,5

—

3912 20

– cellulosenitraten (collodion daaronder begrepen):

6,5

—

6

—

6,5

—

6,5

—

– – geen weekmakers bevattend:

3912 20 11

– – – collodion en celloïdine

3912 20 19

– – – andere

3912 20 90

– – weekmakers bevattend
– cellulose-ethers:

3912 31 00

– – carboxymethylcellulose en zouten daarvan

3912 39

– – andere:

3912 39 20

– – – hydroxypropylcellulose

vrij

—

3912 39 85

– – – andere

6,5

—

3912 90

– andere:

3912 90 10

– – cellulose-esters

6,4

—

3912 90 90

– – andere

6,5

—
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Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

5

—

3913

Natuurlijke polymeren (bijvoorbeeld alginezuur) en gewijzigde
natuurlijke polymeren (bijvoorbeeld geharde proteïnen, che
mische derivaten van natuurlijke rubber), elders genoemd
noch elders onder begrepen, in primaire vormen:

3913 10 00

– alginezuur, alsmede zouten en esters daarvan

3913 90 00

– andere

6,5

—

3914 00 00

Ionenwisselaars van polymeren bedoeld bij de posten 3901 tot
en met 3913, in primaire vormen

6,5

—

II. RESTEN EN AFVAL; HALFFABRICATEN; WERKEN

3915

Resten en afval, van kunststof:

3915 10 00

– van polymeren van ethyleen

6,5

—

3915 20 00

– van polymeren van styreen

6,5

—

3915 30 00

– van polymeren van vinylchloride

6,5

—

3915 90

– van andere kunststof:

3915 90 11

– – van polymeren van propyleen

6,5

—

3915 90 80

– – andere

6,5

—

3916

Monofilament waarvan de grootste afmeting van de dwars
doorsnede meer bedraagt dan 1 mm, alsmede staven en pro
fielen, van kunststof, ook indien aan het oppervlak bewerkt,
doch die geen andere bewerking hebben ondergaan:

3916 10 00

– van polymeren van ethyleen

6,5

—

3916 20 00

– van polymeren van vinylchloride

6,5

—

3916 90

– van andere kunststof:

3916 90 10

– – van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of

6,5

—

condensatie, ook indien chemisch gewijzigd
3916 90 50

– – van polymerisatieproducten verkregen door additie

6,5

—

3916 90 90

– – andere

6,5

—

3917

Buizen, slangen en hulpstukken daarvoor (bijvoorbeeld ver
bindingsstukken, moffen, ellebogen, flenzen), van kunststof:

3917 10

– kunstdarmen van geharde proteïne of van cellulosekunststof:

3917 10 10

– – van geharde proteïne

5,3

—

3917 10 90

– – van cellulosekunststof

6,5

—

6,5

—

– stijve buizen en slangen:

3917 21

– – van polymeren van ethyleen:

3917 21 10

– – – naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de

dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak be
werkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan
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1

2

3

4

6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

3917 21 90

– – – andere

3917 22

– – van polymeren van propyleen:

3917 22 10

– – – naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de

dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak be
werkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan
3917 22 90

– – – andere

3917 23

– – van polymeren van vinylchloride:

3917 23 10

– – – naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de

dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak be
werkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan
3917 23 90

– – – andere

6,5

—

3917 29 00

– – van andere kunststof

6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

– andere buizen en slangen:

3917 31 00

– – flexibele buizen en slangen met een minimumdrukweer

stand van 27,6 MPa
3917 32 00

– – andere, niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met

andere stoffen, zonder hulpstukken
3917 33 00

– – andere, niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met

andere stoffen, met hulpstukken
3917 39 00

– – andere

6,5

—

3917 40 00

– hulpstukken

6,5

—

3918

Vloerbedekking van kunststof, ook indien zelfklevend, op rol
len of in tegels; wand- en plafondbekleding van kunststof, als
bedoeld bij aantekening 9 op dit hoofdstuk:

3918 10

– van polymeren van vinylchloride:

3918 10 10

– – bestaande uit een drager, geïmpregneerd met, voorzien van een

6,5

m2

deklaag van of bekleed met poly(vinylchloride)
3918 10 90

– – andere

6,5

m2

3918 90 00

– van andere kunststof

6,5

m2

3919

Platen, vellen, foliën, stroken, strippen en andere platte pro
ducten, van kunststof, zelfklevend, ook indien op rollen:

3919 10

– op rollen met een breedte van niet meer dan 20 cm:
– – band waarvan het kleefmiddel bestaat uit niet-gevulkaniseerde

natuurlijke of synthetische rubber:
3919 10 12

– – – van poly(vinylchloride) of van polyethyleen

6,3

—

3919 10 15

– – – van polypropyleen

6,3

—

3919 10 19

– – – andere

6,3

—

3919 10 80

– – andere

6,5

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

6,5

—

vrij

—

3919 90

– andere:

3919 90 20

– – zelfklevende ronde schuurlappen van de soort gebruikt voor de

vervaardiging van schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal
3919 90 80

– – andere

3920

Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunst
stof zonder celstructuur, niet versterkt, gelaagd of op derge
lijke wijze gecombineerd met andere stoffen, niet op een dra
ger:

3920 10

– van polymeren van ethyleen:
– – met een dikte van niet meer dan 0,125 mm:
– – – van polyethyleen met een relatieve dichtheid:
– – – – van minder dan 0,94:

3920 10 23

– – – – – foliën van polyethyleen met een dikte van 20 of meer

doch niet meer dan 40 micrometer, bestemd voor de ver
vaardiging van fotoresistfilm gebruikt bij de productie van
halfgeleiders of van gedrukte schakelingen (1)
3920 10 24

– – – – – stretchfoliën, niet bedrukt

6,5

—

3920 10 25

– – – – – andere

6,5

—

3920 10 28

– – – – van 0,94 of meer

6,5

—

3920 10 40

– – – andere

6,5

—

vrij

—

6,5

—

– – met een dikte van meer dan 0,125 mm:

3920 10 81

– – – synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, be

staande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van po
lyethyleen, al dan niet gemengd met niet meer dan 15 ge
wichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevoch
tigingsmiddel poly(vinylalcohol) opgelost in water
3920 10 89

– – – andere

3920 20

– van polymeren van propyleen:
– – met een dikte van niet meer dan 0,10 mm:

3920 20 21

– – – biaxiaal georiënteerd

6,5

—

3920 20 29

– – – andere

6,5

—

3920 20 80

– – met een dikte van meer dan 0,10 mm

6,5

—

3920 30 00

– van polymeren van styreen

6,5

—

– van polymeren van vinylchloride:

3920 43

– – bevattende 6 gewichtspercenten of meer weekmakers:

3920 43 10

– – – met een dikte van niet meer dan 1 mm

6,5

—

3920 43 90

– – – met een dikte van meer dan 1 mm

6,5

—

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 347
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3920 49

– – andere:

3920 49 10

– – – met een dikte van niet meer dan 1 mm

6,5

—

3920 49 90

– – – met een dikte van meer dan 1 mm

6,5

—

6,5

—

vrij

—

6,5

—

6,5

—

vrij

—

– van acrylpolymeren:

3920 51 00

– – van poly(methylmethacrylaat)

3920 59

– – andere:

3920 59 10

– – – copolymeren van acryl- en methacrylesters, in de vorm van

foliën, met een dikte van niet meer dan 150 micrometer
3920 59 90

– – – andere
– van polycarbonaten, van alkydharsen, van polyallylesters of

van andere polyesters:
3920 61 00

– – van polycarbonaten

3920 62

– – van poly(ethyleentereftalaat):
– – – met een dikte van niet meer dan 0,35 mm:

3920 62 12

– – – – foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van 72 of

meer doch niet meer dan 79 micrometer, bestemd voor de
vervaardiging van flexibele magneetschijven (1); foliën van
poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van 100 of meer
doch niet meer dan 150 micrometer, bestemd voor de ver
vaardiging van fotopolymere hoogdrukplaten (1)
3920 62 19

– – – – andere

6,5

—

3920 62 90

– – – met een dikte van meer dan 0,35 mm

6,5

—

3920 63 00

– – van onverzadigde polyesters

6,5

—

3920 69 00

– – van andere polyesters

6,5

—

6,5

—

6,3

—

6,5

—

– van cellulose of van chemische derivaten daarvan:

3920 71 00

– – van geregenereerde cellulose

3920 73

– – van celluloseacetaat:

3920 73 10

– – – films op rollen of in stroken, voor de cinematografie of voor

de fotografie
3920 73 80

– – – andere

3920 79

– – van andere cellulosederivaten:

3920 79 10

– – – van vulkanfiber

5,7

—

3920 79 90

– – – andere

6,5

—

6,1

—

– van andere kunststof:

3920 91 00

– – van poly(vinylbutyral)

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3920 92 00

– – van polyamiden

6,5

—

3920 93 00

– – van aminoharsen

6,5

—

3920 94 00

– – van fenolharsen

6,5

—

3920 99

– – van andere kunststof:

vrij

—

6,5

—

vrij

—

vrij

—

– – – van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of

condensatie, ook indien chemisch gewijzigd:
3920 99 21

– – – – foliën en strippen van polyimide, niet voorzien van een

deklaag, of enkel voorzien van een deklaag van kunststof
3920 99 28

– – – – andere
– – – van polymerisatieproducten verkregen door additie:

3920 99 52

– – – – foliën van poly(vinylfluoride); biaxiaal georiënteerde foliën

van poly(vinylalcohol), bevattende 97 gewichtspercenten of
meer poly(vinylalcohol), niet voorzien van een deklaag, met
een dikte van niet meer dan 1 mm
3920 99 53

– – – – ionenwisselaarmembranen van gefluoreerde kunststof, be

stemd voor gebruik in elektrolytische cellen voor de elek
trolyse van chlooralkalische oplossingen (1)
3920 99 59

– – – – andere

6,5

—

3920 99 90

– – – andere

6,5

—

3921

Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunst
stof:
– met celstructuur:

3921 11 00

– – van polymeren van styreen

6,5

—

3921 12 00

– – van polymeren van vinylchloride

6,5

—

3921 13

– – van polyurethanen:

3921 13 10

– – – flexibele

6,5

—

3921 13 90

– – – andere

6,5

—

3921 14 00

– – van geregenereerde cellulose

6,5

—

3921 19 00

– – van andere kunststof

6,5

—

3921 90

– andere:
– – van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of

condensatie, ook indien chemisch gewijzigd:
3921 90 10

– – – van polyesters

6,5

—

3921 90 30

– – – van fenolharsen

6,5

—

– – – van aminoharsen:
– – – – gelaagd:

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6,5

—

3921 90 41

– – – – – onder hoge druk, met een decoratieve laag op een of op

beide zijden
3921 90 43

– – – – – andere

6,5

—

3921 90 49

– – – – andere

6,5

—

3921 90 55

– – – andere

6,5

—

3921 90 60

– – van polymerisatieproducten verkregen door additie

6,5

—

3921 90 90

– – andere

6,5

—

3922

Badkuipen, douchebakken, gootstenen, wasbakken, bidets, clo
setpotten, -brillen en -deksels, stortbakken en dergelijke sani
taire artikelen, van kunststof:

3922 10 00

– badkuipen, douchebakken, gootstenen en wasbakken

6,5

—

3922 20 00

– closetbrillen en -deksels

6,5

—

3922 90 00

– andere

6,5

—

3923

Artikelen voor vervoer of voor verpakking, van kunststof;
stoppen, deksels, capsules en andere sluitingen, van kunststof:

3923 10

– dozen, bakken, kisten en dergelijke artikelen:

3923 10 10

– – dozen, bakken, kisten en dergelijke artikelen, van kunststof,

vrij

—

6,5

—

6,5

—

speciaal gevormd of ingericht voor het vervoer of verpakken
van schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal, patroonmas
kers of systeemrasters („reticles”)
3923 10 90

– – andere
– zakken:

3923 21 00

– – van polymeren van ethyleen

3923 29

– – van andere kunststof:

3923 29 10

– – – van poly(vinylchloride)

6,5

—

3923 29 90

– – – andere

6,5

—

3923 30

– flessen, flacons en dergelijke artikelen:

3923 30 10

– – van niet meer dan 2 l

6,5

p/st

3923 30 90

– – van meer dan 2 l

6,5

p/st

3923 40

– spoelen, cops, klossen en dergelijke opwindmiddelen:

3923 40 10

– – spoelen en dergelijke dragers voor fotografische of cinemato

5,3

—

6,5

—

grafische films dan wel voor banden, films, enz., bedoeld bij
post 8523
3923 40 90

– – andere

3923 50

– stoppen, deksels, capsules en andere sluitingen:

3923 50 10

– – capsules

6,5

—

3923 50 90

– – andere

6,5

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6,5

—

3923 90 00

– andere

3924

Tafelgerei, keukengerei, andere huishoudelijke artikelen en hy
giënische en toiletartikelen, van kunststof:

3924 10 00

– keuken- en tafelgerei

6,5

—

3924 90 00

– andere

6,5

—

3925

Uitrustingsstukken voor gebouwen, van kunststof, elders ge
noemd noch elders onder begrepen:

3925 10 00

– reservoirs, tanks, vaten en dergelijke bergingsmiddelen, met

6,5

—

6,5

p/st (1)

6,5

—

6,5

—

een inhoudsruimte van meer dan 300 l
3925 20 00

– deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels

voor deuren
3925 30 00

– blinden, jaloezieën, rolgordijnen en dergelijke artikelen, als

mede delen daarvan
3925 90

– andere:

3925 90 10

– – garnituren en beslag, om blijvend te worden bevestigd in of op

deuren, vensters, trappen, muren of andere delen van gebouwen
3925 90 20

– – kabelgoten voor elektrische leidingen

6,5

—

3925 90 80

– – andere

6,5

—

3926

Andere artikelen van kunststof en artikelen van andere stoffen
bedoeld bij de posten 3901 tot en met 3914:

3926 10 00

– kantoor- en schoolbenodigdheden

6,5

—

3926 20 00

– kleding en kledingtoebehoren (handschoenen (met of zonder

6,5

—

vingers) en wanten daaronder begrepen)
3926 30 00

– beslag voor meubelen, carrosserieën en dergelijke

6,5

—

3926 40 00

– beeldjes en andere versieringsvoorwerpen

6,5

—

3926 90

– andere:

3926 90 50

– – slibemmers en dergelijke artikelen voor het filtreren van water

6,5

—

6,5

p/st

6,5 (2)

—

bij de ingang van rioleringen
★

3926 90 60

– – gelaatsbeschermers /vizieren voor het beschermen van de ogen

■

3926 90 97

– – andere

(1) Deuren en ramen, ook indien aangeboden met kozijn of drempel, worden als één stuk aangemerkt.
(2) Dit douanerecht is, op autonome basis en voor onbepaalde tijd, geschorst voor preservatieven van polyurethaan (Taric-code
3926 90 97 60).
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HOOFDSTUK 40
RUBBER EN WERKEN DAARVAN
Aantekeningen
1.

Voor zover niet anders is bepaald, wordt in de nomenclatuur onder „rubber”
verstaan, de volgende, al dan niet gevulkaniseerde of geharde producten:
natuurlijke rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle en dergelijke natuur
lijke gommen, synthetische rubber, uit olie vervaardigde factis, alsmede de
regeneratieproducten van die producten.

2.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a) goederen bedoeld bij afdeling XI (textielstoffen en textielwaren);
b) schoeisel en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 64;
c) hoofddeksels en delen daarvan, badmutsen daaronder begrepen, bedoeld
bij hoofdstuk 65;
d) delen van mechanische of van elektrische machines, toestellen en appara
ten, alsmede artikelen voor elektrotechnisch gebruik en delen daarvan,
bedoeld bij afdeling XVI, van geharde rubber;
e) artikelen bedoeld bij de hoofdstukken 90, 92, 94 en 96;
f) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95, andere dan handschoenen (met of
zonder vingers) en wanten voor de sportbeoefening en andere dan de
artikelen bedoeld bij de posten 4011 tot en met 4013.

3.

Voor de toepassing van de posten 4001 tot en met 4003 en van post 4005
worden uitsluitend de volgende vormen als „primaire vormen” aangemerkt:
a) vloeistoffen en pasta's (latex, ook indien voorgevulkaniseerd, alsmede
andere dispersies en oplossingen, daaronder begrepen);
b) blokken in onregelmatige vorm, klonters, balen, poeder, korrels, stukjes
en dergelijke.

4.

Onder „synthetische rubber” bedoeld bij aantekening 1 op dit hoofdstuk en
bij post 4002 worden verstaan:
a) onverzadigde synthetische stoffen die op niet-omkeerbare wijze door vul
kanisatie met zwavel kunnen worden omgezet in niet-thermoplastische
producten die niet afbreken indien zij, bij een temperatuur tussen 18 en
29 °C, uitgerekt worden tot driemaal hun aanvankelijke lengte en die, na
te zijn uitgerekt tot tweemaal hun aanvankelijke lengte, binnen vijf mi
nuten weer krimpen tot een lengte, niet groter dan anderhalfmaal hun
aanvankelijke lengte. Voor de toepassing van deze test mogen stoffen
die nodig zijn voor de dwarsbinding, zoals vulkanisatieactiveermiddelen
en vulkanisatieversnellers, worden toegevoegd; de aanwezigheid van stof
fen bedoeld bij aantekening 5, onder B), de punten 2 en 3, is eveneens
toegestaan. Daarentegen is de aanwezigheid van stoffen die niet nodig
zijn voor de dwarsbinding, zoals verdunners, weekmakers en vulstoffen,
niet toegestaan;
b) thioplasten (TM);
c) natuurlijke rubber gewijzigd door enting of vermenging met kunststof,
gedepolymeriseerde natuurlijke rubber en mengsels van onverzadigde
synthetische stoffen met verzadigde synthetische hoge polymeren, een
en ander voor zover dit product voldoet aan de eisen die onder a) hier
voor zijn gesteld met betrekking tot vulkanisatie, elasticiteit en vormher
nemende eigenschap.
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5.

A) De posten 4001 en 4002 omvatten niet, rubber of mengsels van rubber
waaraan, voor of na de coagulatie, zijn toegevoegd:
1) vulkanisatieversnellers, -vertragers, -activeermiddelen of andere vul
kanisatiemiddelen (andere dan die toegevoegd voor de vervaardiging
van voorgevulkaniseerde latex);
2) pigmenten en andere kleurstoffen, andere dan die uitsluitend toege
voegd voor identificatiedoeleinden;
3) weekmakers en verdunners, andere dan minerale olie in het geval van
met olie verdunde rubber („oil-extended rubber”), vulstoffen, organi
sche oplosmiddelen of enig andere zelfstandigheid, andere dan de
onder B) toegestane toevoegingen.
B) Rubber en mengsels van rubber, die de hiernavolgende zelfstandigheden
bevatten, blijven al naar het geval, ingedeeld onder post 4001 of 4002,
voor zover het karakter van ruwe producten behouden blijft:
1) emulsifieermiddelen of antikleefmiddelen;
2) kleine hoeveelheden afbraakproducten van emulsifieermiddelen;
3) zeer kleine hoeveelheden van de volgende stoffen: hittegevoelige
middelen (gewoonlijk voor het verkrijgen van hittegevoelige latex),
kationische tensioactieve producten (gewoonlijk voor het verkrijgen
van elektropositieve latex), antioxidanten, coaguleermiddelen, midde
len om korrelvorming te bevorderen, antivriesmiddelen, peptisatiemid
delen, conserveermiddelen, stabilisatiemiddelen, middelen om de vis
cositeit te regelen en andere dergelijke speciale additieven.

6.

Voor de toepassing van post 4004 wordt onder „resten en afval” verstaan,
resten en afval ontstaan bij de vervaardiging of verwerking van rubber, als
mede werken van rubber die door versnijding, slijtage of om andere redenen
als zodanig definitief onbruikbaar zijn.

7.

Niet-overtrokken, gevulkaniseerd rubberdraad, ongeacht het profiel, waarvan
de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede meer bedraagt dan 5 mm, wordt
onder post 4008 ingedeeld.

8.

Onder post 4010 worden ingedeeld: drijfriemen, drijfsnaren en transportban
den van textielweefsel, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen van
rubber, alsmede drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, vervaardigd van
garen of bindgaren van textielstof dat is geïmpregneerd, bekleed, bedekt of
ommanteld met rubber.

9.

Voor de toepassing van de posten 4001, 4002, 4003, 4005 en 4008 worden
onder „platen, vellen of strippen” uitsluitend verstaan platen, vellen, strippen
en blokken van regelmatige vorm, die niet zijn versneden of die enkel
vierkant of rechthoekig zijn gesneden (ook indien zij daardoor het karakter
van afgewerkte artikelen hebben verkregen), doch die geen verdere bewer
king hebben ondergaan dan een eenvoudige bewerking aan het oppervlak
(bedrukken of anderszins).
De staven en profielen, bedoeld bij post 4008 mogen op lengte zijn gesne
den, maar mogen geen andere bewerking hebben ondergaan dan een bewer
king aan het oppervlak.

Aanvullende aantekening (GN)
1.

Tot hoofdstuk 40 behoren handschoenen (met of zonder vingers) en wanten,
geïmpregneerd, bekleed of bedekt met rubber met celstructuur, ongeacht of
zij:
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— zijn geconfectioneerd uit brei- of haakwerk of weefsel (ander dan be
doeld bij post 5906), vilt of gebonden textielvlies, dat geïmpregneerd,
bekleed of bedekt is met rubber met celstructuur, dan wel
— zijn geconfectioneerd uit niet-geïmpregneerd, niet-bekleed of niet-bedekt
brei- of haakwerk, weefsel, vilt of gebonden textielvlies, dat vervolgens
met rubber met celstructuur geïmpregneerd, bekleed of bedekt werd,
voor zover het brei- of haakwerk, weefsel, vilt of gebonden textielvlies slechts
als drager dient (aantekening 3, onder c), op hoofdstuk 56 en aantekening 4,
laatste alinea, op hoofdstuk 59).

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

4001

Natuurlijke rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle en
dergelijke natuurlijke gommen, in primaire vormen of in pla
ten, vellen of strippen:

4001 10 00

– natuurlijke rubberlatex, ook indien voorgevulkaniseerd
– natuurlijke rubber in andere vormen:

4001 21 00

– – gerookte vellen („smoked sheets”)

vrij

—

4001 22 00

– – technisch gespecificeerde natuurlijke rubber (TSNR)

vrij

—

4001 29 00

– – andere

vrij

—

4001 30 00

– balata, gutta-percha, guayule, chicle en dergelijke natuurlijke

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

gommen
4002

Synthetische rubber en uit olie vervaardigde factis, in primaire
vormen of in platen, vellen of strippen; mengsels van produc
ten bedoeld bij post 4001 met producten bedoeld bij deze post,
in primaire vormen of in platen, vellen of strippen:
– styreenbutadieenrubber (SBR); styreenbutadieenrubber ge

wijzigd door carboxylgroepen (XSBR):
4002 11 00

– – latex

4002 19

– – andere:

4002 19 10

– – – styreenbutadieenrubber verkregen door emulsiepolymerisatie

(E SBR), in balen
4002 19 20

– – – styreenbutadieenstyreen-blokcopolymeren verkregen door op

lossingspolymerisatie (SBS, thermoplastische elastomeren), in
korrels, stukjes of poedervorm
4002 19 30

– – – styreenbutadieenrubber verkregen door oplossingspolymerisa

tie (S SBR), in balen
4002 19 90

– – – andere

vrij

—

4002 20 00

– butadieenrubber (BR)

vrij

—

– isobuteen-isopreen (butyl) rubber (IIR); gehalogeneerde iso

buteen-isopreenrubber (CIIR of BIIR):
4002 31 00

– – isobuteen-isopreen (butyl) rubber (IIR)

vrij

—

4002 39 00

– – andere

vrij

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

– chloropreen (chlorobutadieen) rubber (CR):

4002 41 00

– – latex

vrij

—

4002 49 00

– – andere

vrij

—

– acrylonitriel-butadieenrubber (NBR):

4002 51 00

– – latex

vrij

—

4002 59 00

– – andere

vrij

—

4002 60 00

– isopreenrubber (IR)

vrij

—

4002 70 00

– ethyleen-propyleen-dieen (niet-geconjugeerd) rubber (EPDM)

vrij

—

4002 80 00

– mengsels van producten bedoeld bij post 4001 met producten

vrij

—

vrij

—

bedoeld bij deze post
– andere:

4002 91 00

– – latex

4002 99

– – andere:

4002 99 10

– – – producten gewijzigd door vermenging met kunststof

2,9

—

4002 99 90

– – – andere

vrij

—

4003 00 00

Geregenereerde rubber in primaire vormen of in platen, vellen
of strippen

vrij

—

Resten en afval, van niet-geharde rubber, alsmede poeder en
korrels verkregen uit resten en afval van niet-geharde rubber

vrij

—

vrij

—

vrij

—

4004 00 00
4005

Bereide rubber, niet gevulkaniseerd, in primaire vormen of in
platen, vellen of strippen:

4005 10 00

– rubber waaraan carbonblack en dergelijk zwartsel of silici

umdioxide is toegevoegd
4005 20 00

– oplossingen; dispersies andere dan die bedoeld bij onderver

deling 4005 10
– andere:

4005 91 00

– – platen, vellen of strippen

vrij

—

4005 99 00

– – andere

vrij

—

4006

Niet-gevulkaniseerde rubber in andere vorm (bijvoorbeeld sta
ven, buizen, profielen) en artikelen (bijvoorbeeld schijven, rin
gen) van niet-gevulkaniseerde rubber:

4006 10 00

– loopvlakrubber

vrij

—

4006 90 00

– andere

vrij

—

4007 00 00

Draad en koord, van gevulkaniseerde rubber

3

—

4008

Platen, vellen, strippen, staven en profielen, van niet-geharde
gevulkaniseerde rubber:

3

—

2,9

—

– van rubber met celstructuur:

4008 11 00

– – platen, vellen en strippen

4008 19 00

– – andere
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– van rubber, andere dan met celstructuur:

4008 21

– – platen, vellen en strippen:

4008 21 10

– – – vloerbedekking en matten

3

m2

4008 21 90

– – – andere

3

—

4008 29 00

– – andere

2,9

—

4009

Buizen en slangen, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber,
ook indien voorzien van hulpstukken (bijvoorbeeld verbin
dingsstukken, moffen, ellebogen, flenzen):
– niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere

stoffen:
4009 11 00

– – zonder hulpstukken

3

—

4009 12 00

– – met hulpstukken

3

—

– uitsluitend met metaal versterkt of gecombineerd:

4009 21 00

– – zonder hulpstukken

3

—

4009 22 00

– – met hulpstukken

3

—

– uitsluitend met textielstoffen versterkt of gecombineerd:

4009 31 00

– – zonder hulpstukken

3

—

4009 32 00

– – met hulpstukken

3

—

– versterkt of gecombineerd met andere stoffen:

4009 41 00

– – zonder hulpstukken

3

—

4009 42 00

– – met hulpstukken

3

—

4010

Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van gevulkani
seerde rubber:
– transportbanden:

4010 11 00

– – uitsluitend met metaal versterkt

6,5

—

4010 12 00

– – uitsluitend met textielstof versterkt

6,5

—

4010 19 00

– – andere

6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

– drijfriemen en drijfsnaren:

4010 31 00

– – eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige

dwarsdoorsnede (V-snaren), gegroefd, met een buiten
omtrek van meer dan 60 doch niet meer dan 180 cm
4010 32 00

– – eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige

dwarsdoorsnede (V-snaren), andere dan gegroefd, met een
buitenomtrek van meer dan 60 doch niet meer dan 180 cm
4010 33 00

– – eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige

dwarsdoorsnede (V-snaren), gegroefd, met een buiten
omtrek van meer dan 180 doch niet meer dan 240 cm
4010 34 00

– – eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige

dwarsdoorsnede (V-snaren), andere dan gegroefd, met een
buitenomtrek van meer dan 180 doch niet meer dan 240 cm
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2

3

4

6,5

—

6,5

—

6,5

—

4,5

p/st

4010 35 00

– – eindeloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, met een

buitenomtrek van meer dan 60 doch niet meer dan 150 cm
4010 36 00

– – eindeloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, met een

buitenomtrek van meer dan 150 doch niet meer dan 198 cm
4010 39 00

– – andere

4011

Nieuwe luchtbanden van rubber:

4011 10 00

– van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type sta

tionwagen of break en racewagens daaronder begrepen)
4011 20

– van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens:

4011 20 10

– – met een belastingsindex van niet meer dan 121

4,5

p/st

4011 20 90

– – met een belastingsindex van meer dan 121

4,5

p/st

4011 30 00

– van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen

4,5

p/st

4011 40 00

– van de soort gebruikt voor motorrijwielen

4,5

p/st

4011 50 00

– van de soort gebruikt voor rijwielen

4

p/st

4011 70 00

– van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor land-

4

p/st

4

p/st

4

p/st

4,5

p/st

4,5

p/st

en bosbouw
4011 80 00

– van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor de

mijn-, weg- en waterbouw of voor industriële goederenbehan
deling
4011 90 00

– andere

4012

Gebruikte of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden
van rubber; massieve of halfmassieve banden, loopvlakken
voor banden en velglinten, van rubber:
– van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden:

4012 11 00

– – van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type

stationwagen of break en racewagens daaronder begrepen)
4012 12 00

– – van de soort gebruikt voor autobussen of voor vracht

wagens
4012 13 00

– – van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen

4,5

p/st

4012 19 00

– – andere

4,5

p/st

4012 20 00

– gebruikte luchtbanden

4,5

p/st

4012 90

– andere:

4012 90 20

– – massieve of halfmassieve banden

2,5

—

4012 90 30

– – loopvlakken voor banden

2,5

—

4012 90 90

– – velglinten

4

—
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4

4

p/st

4013

Binnenbanden van rubber:

4013 10 00

– van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type sta

tionwagen of break en racewagens daaronder begrepen),
voor autobussen of voor vrachtwagens
4013 20 00

– van de soort gebruikt voor rijwielen

4

p/st

4013 90 00

– andere

4

p/st

4014

Hygiënische en farmaceutische artikelen (spenen daaronder
begrepen) van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, ook in
dien met delen van geharde rubber:

4014 10 00

– preservatieven

vrij

—

4014 90 00

– andere

vrij

—

4015

Kleding en kledingtoebehoren (handschoenen (met of zonder
vingers) en wanten daaronder begrepen), van niet-geharde ge
vulkaniseerde rubber, ongeacht het gebruik daarvan:

2

pa

2,7

pa

5

—

3,5

—

– handschoenen (met of zonder vingers) en wanten:

4015 11 00

– – voor chirurgisch gebruik

4015 19 00

– – andere

4015 90 00

– andere

4016

Andere artikelen van niet-geharde gevulkaniseerde rubber:

4016 10 00

– van rubber met celstructuur
– andere:

4016 91 00

– – vloerbedekking en matten

2,5

—

4016 92 00

– – vlakgom

2,5

—

4016 93 00

– – pakkingen en sluitringen

2,5

—

4016 94 00

– – stootkussens voor schepen, ook indien opblaasbaar

2,5

—

4016 95 00

– – andere opblaasbare artikelen

2,5

—

4016 99

– – andere:
– – – van de soort gebruikt voor motorvoertuigen bedoeld bij de

posten 8701 tot en met 8705:
4016 99 52

– – – – van rubber met metaal

2,5

—

4016 99 57

– – – – andere

2,5

—

– – – andere:

4016 99 91

– – – – van rubber met metaal

2,5

—

4016 99 97

– – – – andere

2,5

—

4017 00 00

Geharde rubber (bijvoorbeeld eboniet) in ongeacht welke
vorm, resten en afval daaronder begrepen; werken van ge
harde rubber

vrij

—
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AFDELING VIII
HUIDEN, VELLEN, LEDER EN PELTERĲEN, LEDERWAREN EN
BONTWERK; ZADEL- EN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN,
HANDTASSEN EN DERGELĲKE BERGINGSMIDDELEN; WERKEN
VAN DARMEN
HOOFDSTUK 41
HUIDEN EN VELLEN (ANDERE DAN PELTERĲEN), ALSMEDE
LEDER
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) snippers en dergelijk afval van ongelooide huiden of vellen (post 0511);
b) met veren of met dons bezette vogelhuiden en delen daarvan, bedoeld bij
post 0505 of 6701;
c) niet-onthaarde huiden en vellen, ongelooid, gelooid of anderszins bereid,
bedoeld bij hoofdstuk 43. Tot hoofdstuk 41 behoren evenwel: niet-ont
haarde, ongelooide huiden en vellen van runderen (buffels daaronder be
grepen), van paarden en van paardachtigen, van schapen (andere dan
Astrakan-, Breitschwanz-, Karakoel-, Persianer en dergelijke lammeren,
alsmede Indische, Chinese, Mongoolse en Tibetaanse lammeren), van gei
ten (andere dan zogenaamde Yemengeiten, Mongoolse geiten en Tibe
taanse geiten), van varkens (muskuszwijnen daaronder begrepen), van
gemzen, van gazellen, van kamelen en dromedarissen, van rendieren,
van elanden, van herten, van reeën en van honden.
2. A) De posten 4104 tot en met 4106 omvatten geen huiden en vellen die een
looiproces (een voorlooiproces daaronder begrepen) hebben ondergaan dat
omkeerbaar is (posten 4101 tot en met 4103, naargelang van het geval).
B) Voor de toepassing van de posten 4104 tot en met 4106 heeft de uit
drukking „niet-afgewerkt leder („crust”)” eveneens betrekking op huiden
en vellen die voorafgaand aan het drogen opnieuw zijn gelooid, gekleurd
of nat ingevet („fat-liquored”).
3. In de nomenclatuur wordt onder „kunstleder” verstaan: de onder post 4115 in
te delen stoffen.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4101

Huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen),
van paarden of van paardachtigen, ongelooid (vers, gezouten,
gedroogd, gekalkt, gepekeld („pickled”) of anderszins gecon
serveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of
verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit:

4101 20

– gehele huiden en vellen, niet gesplit, wegende per stuk, indien

enkel gedroogd niet meer dan 8 kg, indien droog gezouten
niet meer dan 10 kg of indien vers, nat gezouten of op andere
wijze geconserveerd niet meer dan 16 kg:
4101 20 10

– – vers

vrij

p/st

4101 20 30

– – nat gezouten

vrij

p/st

4101 20 50

– – gedroogd of droog gezouten

vrij

p/st

4101 20 80

– – andere

vrij

p/st
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1

2

3

4

4101 50

– gehele huiden en vellen, wegende per stuk meer dan 16 kg:

4101 50 10

– – vers

vrij

p/st

4101 50 30

– – nat gezouten

vrij

p/st

4101 50 50

– – gedroogd of droog gezouten

vrij

p/st

4101 50 90

– – andere

vrij

p/st

4101 90 00

– andere, croupons, halve croupons en flanken daaronder be

vrij

—

grepen
4102

Huiden en vellen van schapen, ongelooid (vers, gezouten, ge
droogd, gekalkt, gepekeld („pickled”) of anderszins geconser
veerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder
bewerkt), ook indien onthaard of gesplit, andere dan die bij
aantekening 1, onder c), op dit hoofdstuk zijn uitgezonderd:

4102 10

– niet onthaard:

4102 10 10

– – van lammeren

vrij

p/st

4102 10 90

– – andere

vrij

p/st

– onthaard:

4102 21 00

– – gepekeld („pickled”)

vrij

p/st

4102 29 00

– – andere

vrij

p/st

4103

Andere huiden en vellen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd,
gekalkt, gepekeld („pickled”) of anderszins geconserveerd,
doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder be
werkt), ook indien onthaard of gesplit, andere dan die bij aan
tekening 1, onder b) en c), op dit hoofdstuk zijn uitgezonderd:

4103 20 00

– van reptielen

vrij

p/st

4103 30 00

– van varkens

vrij

p/st

4103 90 00

– andere

vrij

—

4104

Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder
(„crust”) van runderen (buffels daaronder begrepen), van
paarden of van paardachtigen, ook indien gesplit, maar niet
verder bewerkt:

vrij

p/st

– in vochtige staat („wet-blue” daaronder begrepen):

4104 11

– – met natuurlijke nerf, niet gesplit; gesplit, met de nerfkant:

4104 11 10

– – – gehele huiden en vellen van runderen (buffels daaronder be

grepen), met een oppervlakte van niet meer dan 28 vierkante
voet (2,6 m2) per stuk
– – – andere:
– – – – van runderen (buffels daaronder begrepen):
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2

3

4

vrij

p/st

4104 11 51

– – – – – gehele huiden en vellen, met een oppervlakte van meer

dan 28 vierkante voet (2,6 m2) per stuk

4104 11 59

– – – – – andere

vrij

p/st

4104 11 90

– – – – andere

5,5

p/st

4104 19

– – andere:

4104 19 10

– – – gehele huiden en vellen van runderen (buffels daaronder be

vrij

p/st

vrij

p/st

grepen), met een oppervlakte van niet meer dan 28 vierkante
voet (2,6 m2) per stuk
– – – andere:
– – – – van runderen (buffels daaronder begrepen):

4104 19 51

– – – – – gehele huiden en vellen, met een oppervlakte van meer

dan 28 vierkante voet (2,6 m2) per stuk

4104 19 59

– – – – – andere

vrij

p/st

4104 19 90

– – – – andere

5,5

p/st

vrij

p/st

6,5

p/st

6,5

p/st

– in droge staat („crust”):

4104 41

– – met natuurlijke nerf, niet gesplit; gesplit, met de nerfkant:
– – – gehele huiden en vellen van runderen (buffels daaronder be

grepen), met een oppervlakte van niet meer dan 28 vierkante
voet (2,6 m2) per stuk:
4104 41 11

– – – – kips van Indische runderen, in gehele staat (ook indien

zonder kop en zonder poten), wegende per stuk niet meer
dan 4,5 kg, enkel met plantaardige stoffen voorgelooid of
gelooid, ook indien verder bewerkt, maar niet als zodanig
bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder
4104 41 19

– – – – andere
– – – andere:
– – – – van runderen (buffels daaronder begrepen):

4104 41 51

– – – – – gehele huiden en vellen, met een oppervlakte van meer

dan 28 vierkante voet (2,6 m2) per stuk

4104 41 59

– – – – – andere

6,5

p/st

4104 41 90

– – – – andere

5,5

p/st

4104 49

– – andere:
– – – gehele huiden en vellen van runderen (buffels daaronder be

grepen), met een oppervlakte van niet meer dan 28 vierkante
voet (2,6 m2) per stuk:
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vrij

p/st

6,5

p/st

6,5

p/st

4104 49 11

– – – – kips van Indische runderen, in gehele staat (ook indien

zonder kop en zonder poten), wegende per stuk niet meer
dan 4,5 kg, enkel met plantaardige stoffen voorgelooid of
gelooid, ook indien verder bewerkt, maar niet als zodanig
bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder
4104 49 19

– – – – andere
– – – andere:
– – – – van runderen (buffels daaronder begrepen):

4104 49 51

– – – – – gehele huiden en vellen, met een oppervlakte van meer

dan 28 vierkante voet (2,6 m2) per stuk

4104 49 59

– – – – – andere

6,5

p/st

4104 49 90

– – – – andere

5,5

p/st

4105

Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder
(„crust”) van schapen, ook indien gesplit, maar niet verder
bewerkt:

4105 10 00

– in vochtige staat („wet-blue” daaronder begrepen)

2

p/st

4105 30

– in droge staat („crust”):

4105 30 10

– – van Indische bastaards, voorgelooid met plantaardige stoffen,

vrij

p/st

2

p/st

2

p/st

vrij

p/st

2

p/st

ook indien verder bewerkt, maar niet als zodanig bruikbaar
voor het vervaardigen van werken van leder
4105 30 90

– – andere

4106

Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder
(„crust”) van andere dieren, alsmede gelooide huiden en vellen
en niet-afgewerkt leder („crust”) van niet-behaarde dieren, ook
indien gesplit, maar niet verder bewerkt:
– Van geiten of geitenlammeren:

4106 21 00

– – in vochtige staat („wet-blue” daaronder begrepen)

4106 22

– – in droge staat („crust”):

4106 22 10

– – – van Indische geiten of geitenlammeren, voorgelooid met

plantaardige stoffen, ook indien verder bewerkt, maar niet
als zodanig bruikbaar voor het vervaardigen van werken
van leder
4106 22 90

– – – andere
– van varkens:

4106 31 00

– – in vochtige staat („wet-blue” daaronder begrepen)

2

p/st

4106 32 00

– – in droge staat („crust”)

2

p/st
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vrij

p/st

2

p/st

4106 40

– van reptielen:

4106 40 10

– – met plantaardige stoffen voorgelooid

4106 40 90

– – andere
– andere:

4106 91 00

– – in vochtige staat („wet-blue” daaronder begrepen)

2

—

4106 92 00

– – in droge staat („crust”)

2

p/st

4107

Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, als
mede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van runderen
(buffels daaronder begrepen), van paarden of van paardach
tigen, onthaard, ook indien gesplit, andere dan de producten
bedoeld bij post 4114:
– gehele huiden en vellen:

4107 11

– – met natuurlijke nerf, niet gesplit:
– – – leder van runderen (buffels daaronder begrepen), met een

oppervlakte van niet meer dan 28 vierkante voet (2,6 m2)
per stuk:

4107 11 11

– – – – boxcalf

6,5

m2

4107 11 19

– – – – andere

6,5

m2

4107 11 90

– – – andere

6,5

m2

4107 12

– – gesplit, met de nerfkant:
– – – leder van runderen (buffels daaronder begrepen), met een

oppervlakte van niet meer dan 28 vierkante voet (2,6 m2)
per stuk:

4107 12 11

– – – – boxcalf

6,5

m2

4107 12 19

– – – – andere

6,5

m2

– – – andere:

4107 12 91

– – – – van runderen (buffels daaronder begrepen)

5,5

m2

4107 12 99

– – – – van paarden en van paardachtigen

6,5

m2

4107 19

– – andere:

4107 19 10

– – – leder van runderen (buffels daaronder begrepen), met een

6,5

m2

6,5

m2

4107 19 90

oppervlakte van niet meer dan 28 vierkante voet (2,6 m2)
per stuk

– – – andere
– andere, halve vellen daaronder begrepen:

4107 91

– – met natuurlijke nerf, niet gesplit:

4107 91 10

– – – zoolleder

6,5

—

4107 91 90

– – – andere

6,5

m2

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 363
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4107 92

– – gesplit, met de nerfkant:

4107 92 10

– – – van runderen (buffels daaronder begrepen)

5,5

m2

4107 92 90

– – – van paarden en van paardachtigen

6,5

m2

4107 99

– – andere:

4107 99 10

– – – van runderen (buffels daaronder begrepen)

6,5

m2

4107 99 90

– – – van paarden en van paardachtigen

6,5

m2

Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, als
mede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van schapen,
onthaard, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld
bij post 4114

3,5

m2

3,5

m2

[4108]
[4109]
[4110]
[4111]
4112 00 00

4113

Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, als
mede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van andere
dieren, en leder dat na het looien of het drogen verder is
bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen,
van niet-behaarde dieren, ook indien gesplit, andere dan de
producten bedoeld bij post 4114:

4113 10 00

– van geiten

4113 20 00

– van varkens

2

m2

4113 30 00

– van reptielen

2

m2

4113 90 00

– andere

2

m2

4114

Zeemleder, gecombineerd gelooid zeemleder daaronder begre
pen; lakleder, gelamineerd lakleder daaronder begrepen; ge
metalliseerd leder:

4114 10

– zeemleder, gecombineerd gelooid zeemleder daaronder be

grepen:
4114 10 10

– – van schapen

2,5

p/st

4114 10 90

– – van andere dieren

2,5

p/st

4114 20 00

– lakleder, gelamineerd lakleder daaronder begrepen; gemetal

2,5

m2

2,5

—

vrij

—

liseerd leder
4115

Kunstleder op basis van leder of van ledervezels, in platen,
bladen, vellen of strippen, ook indien op rollen; snippers en
ander afval van leder of van kunstleder, niet bruikbaar voor
de vervaardiging van lederwaren; stof en poeder van leder,
alsmede ledermeel:

4115 10 00

– kunstleder op basis van leder of van ledervezels, in platen,

bladen, vellen of strippen, ook indien op rollen
4115 20 00

– snippers en ander afval van leder of van kunstleder, niet

bruikbaar voor de vervaardiging van lederwaren; stof en
poeder van leder, alsmede ledermeel
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HOOFDSTUK 42
LEDERWAREN; ZADEL- EN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN,
HANDTASSEN EN DERGELĲKE BERGINGSMIDDELEN; WERKEN
VAN DARMEN
Aantekeningen
1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk omvat het begrip „leder” eveneens
zeemleder (gecombineerd gelooid zeemleder daaronder begrepen), lakleder,
gelamineerd lakleder daaronder begrepen en gemetalliseerd leder.
2. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) steriel catgut en dergelijke steriele hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik
(post 3006);
b) kleding en kledingtoebehoren (andere dan handschoenen (met of zonder
vingers) en wanten), van leder, gevoerd met echt bont of met namaakbont,
of waarop, aan de buitenzijde, delen van echt bont of van namaakbont zijn
aangebracht, indien bedoelde delen meer betekenen dan een eenvoudige
garnering (posten 4303 en 4304);
c) geconfectioneerde artikelen bedoeld bij post 5608;
d) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 64;
e) hoofddeksels en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 65;
f) zwepen, rijzwepen en andere artikelen, bedoeld bij post 6602;
g) manchetknopen, armbanden en andere fancybijouterieën (post 7117);
h) toebehoren en artikelen voor garnering van zadel- en tuigmakerswerk
(bijvoorbeeld bitten, stijgbeugels, gespen), indien afzonderlijk aangeboden
(in het algemeen afdeling XV);
ij) snaren voor muziekinstrumenten, vellen voor trommels en voor andere
muziekinstrumenten en andere delen van muziekinstrumenten (post 9209);
k) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, verlichtings
artikelen);
l) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sport
artikelen);
m) knopen, drukknopen, knoopvormen en andere delen van knopen, alsmede
knopen in voorwerpsvorm, bedoeld bij post 9606.
3. A) Post 4202 omvat, naast de uitzonderingen genoemd in aantekening 2 op
dit hoofdstuk, niet:
a) draagtassen van kunststof in vellen, ook indien bedrukt, met handvat,
niet geschikt voor herhaald gebruik (post 3923);
b) artikelen van vlechtstoffen (post 4602).
B) Artikelen bedoeld bij de posten 4202 en 4203 die delen bevatten van edel
metaal, van metaal geplateerd met edel metaal, van echte of gekweekte
parels of van edel- of halfedelstenen (natuurlijke, synthetische of gerecon
strueerde) blijven onder deze posten ingedeeld, zelfs indien dergelijke
delen meer betekenen dan een eenvoudig toebehoren of een eenvoudige
garnering, voor zover de artikelen niet hun wezenlijke karakter aan deze
delen ontlenen. Indien echter de artikelen hun wezenlijke karakter aan
deze delen ontlenen, worden zij ingedeeld onder hoofdstuk 71.
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4. Voor de toepassing van post 4203 wordt onder „kleding en kledingtoebeho
ren” onder meer verstaan: handschoenen (met of zonder vingers) en wanten
(die voor sport of voor bescherming daaronder begrepen), voorschoten en
andere uitrustingsstukken voor individuele bescherming, ongeacht voor welk
ambacht of voor welk bedrijf, alsmede bretels, gordels, koppelriemen, draag
banden en polsgewrichtsbanden. Horlogebandjes worden echter ingedeeld on
der post 9113.
Aanvullende aantekening (GN)
1. Voor de toepassing van de onderverdelingen van post 4202 wordt onder
„buitenkant” verstaan het materiaal dat aan de buitenzijde van het bergings
middel zichtbaar is met het blote oog, ook indien dit materiaal de buitenste
laag vormt van een samengestelde stof die het buitenmateriaal van het ber
gingsmiddel vormt.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

Zadel- en tuigmakerswerk voor dieren (strengen, leibanden,
kniestukken, muilbanden, zadeldekken, zadeltassen, honden
dekken en dergelijke artikelen daaronder begrepen), ongeacht
de stof waarvan het vervaardigd is

2,7

—

3

p/st

3

—

9,7

p/st

4201 00 00

4202

Reiskoffers en valiezen, koffers voor toiletbenodigdheden, do
cumentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentassen, etuis,
foedralen en kokers voor kijkers, voor camera's, voor wapens,
voor muziekinstrumenten of voor brillen, alsmede dergelijke
bergingsmiddelen; reiszakken, isothermische zakken voor
voedsel of voor dranken, toiletzakken, rugzakken, handtassen,
boodschappentassen, portefeuilles, portemonnees, kaartentas
sen, sigarettenkokers, tabakszakken, gereedschapstassen en
-zakken, tassen, etuis, foedralen en kokers voor sportartikelen,
etuis, foedralen en kokers voor flacons, juwelendoosjes, poe
derdozen, etuis, foedralen en kokers voor messenmakerswerk,
alsmede dergelijke bergingsmiddelen, van leder, van kunst
leder, van kunststof in vellen, van textiel, van vulkanfiber of
van karton, of geheel of voor het grootste deel bekleed met
deze stoffen of met papier:
– reiskoffers en valiezen, koffers voor toiletbenodigdheden, do

cumentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentassen, als
mede dergelijke bergingsmiddelen:
4202 11

– – met een buitenkant van leder of van kunstleder:

4202 11 10

– – – documentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentassen,

alsmede dergelijke bergingsmiddelen
4202 11 90

– – – andere

4202 12

– – met een buitenkant van kunststof of van textiel:
– – – van kunststof in vellen:

4202 12 11

– – – – documentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentassen,

alsmede dergelijke bergingsmiddelen
4202 12 19

– – – – andere

9,7

—

4202 12 50

– – – van gevormde kunststof

5,2

—

– – – van andere stoffen, vulkanfiber daaronder begrepen:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3,7

p/st

3,7

—

4202 12 91

– – – – documentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentassen,

alsmede dergelijke bergingsmiddelen
4202 12 99

– – – – andere

4202 19

– – andere:

4202 19 10

– – – van aluminium

5,7

—

4202 19 90

– – – van andere stoffen

3,7

—

3

p/st

– handtassen, ook indien met schouderband, die zonder hand

vatten daaronder begrepen:
4202 21 00

– – met een buitenkant van leder of van kunstleder

4202 22

– – met een buitenkant van kunststof in vellen of van textiel:

4202 22 10

– – – van kunststof in vellen

9,7

p/st

4202 22 90

– – – van textiel

3,7

p/st

4202 29 00

– – andere

3,7

p/st

3

—

– artikelen van de soort die in de zak of in de handtas worden

meegedragen:
4202 31 00

– – met een buitenkant van leder of van kunstleder

4202 32

– – met een buitenkant van kunststof in vellen of van textiel:

4202 32 10

– – – van kunststof in vellen

9,7

—

4202 32 90

– – – van textiel

3,7

—

4202 39 00

– – andere

3,7

—

– andere:

4202 91

– – met een buitenkant van leder of van kunstleder:

4202 91 10

– – – reiszakken, toiletzakken, rugzakken en sporttassen

3

—

4202 91 80

– – – andere

3

—

4202 92

– – met een buitenkant van kunststof in vellen of van textiel:
– – – van kunststof in vellen:

4202 92 11

– – – – reiszakken, toiletzakken, rugzakken en sporttassen

9,7

—

4202 92 15

– – – – bergingsmiddelen voor muziekinstrumenten

6,7

—

4202 92 19

– – – – andere

9,7

—

– – – van textiel:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4202 92 91

– – – – reiszakken, toiletzakken, rugzakken en sporttassen

2,7

—

4202 92 98

– – – – andere

2,7

—

4202 99 00

– – andere

3,7

—

4203

Kleding en kledingtoebehoren, van leder of van kunstleder:

4203 10 00

– kleding

4

—

9

pa

bedrijf

9

pa

4203 29 90

– – – andere

7

pa

4203 30 00

– gordels, koppelriemen en draagriemen

5

—

4203 40 00

– ander kledingtoebehoren

5

—

– handschoenen (met of zonder vingers) en wanten:

4203 21 00

– – speciaal ontworpen voor sportbeoefening

4203 29

– – andere:

4203 29 10

– – – voor bescherming, ongeacht voor welk ambacht of voor welk

[4204]
4205 00

Andere werken van leder of van kunstleder:
– voor technisch gebruik:

4205 00 11

– – drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden

2

—

4205 00 19

– – andere

3

—

4205 00 90

– andere

2,5

—

4206 00 00

Werken van darmen, van goudvlies (goudslagershuidjes), van
blazen of van pezen

1,7

—
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HOOFDSTUK 43
PELTERĲEN EN BONTWERK; NAMAAKBONT
Aantekeningen
1. Afgezien van de pelterijen bedoeld bij post 4301, moet in de nomenclatuur
onder „bont (pelterijen)” worden verstaan, de niet-onthaarde, gelooide of an
derszins bereide huiden en vellen van alle dieren.
2. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) met veren of met dons bezette vogelhuiden en delen daarvan, bedoeld bij
post 0505 of 6701;
b) niet-onthaarde, ongelooide huiden en vellen van de soorten die op grond
van aantekening 1, onder c), op hoofdstuk 41 onder dat hoofdstuk worden
ingedeeld;
c) handschoenen (met of zonder vingers) en wanten, waaraan naast leder ook
bont of namaakbont is verwerkt (post 4203);
d) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 64;
e) hoofddeksels en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 65;
f) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sport
artikelen).
3. Onder post 4303 worden eveneens ingedeeld, pelterijen en delen daarvan,
samengevoegd met andere materialen, alsmede pelterijen en delen daarvan
die tot kleding, tot delen van kleding, tot toebehoren van kleding of tot andere
artikelen aaneengenaaid zijn.
4. Onder post 4303 of 4304 worden ingedeeld, kleding en kledingtoebehoren
van alle soorten (andere dan die welke volgens aantekening 2 op dit hoofdstuk
zijn uitgezonderd), gevoerd met bont of met namaakbont, of waarop, aan de
buitenzijde, bont of namaakbont is aangebracht, indien bedoelde delen meer
betekenen dan een eenvoudige garnering.
5. In de nomenclatuur wordt onder „namaakbont” verstaan, imitaties van bont,
verkregen door het oplijmen of het opnaaien van wol, van haar of van andere
vezels op leder, op weefsel of op andere materialen, met uitzondering evenwel
van door weven of door breien verkregen namaakbont (in het algemeen post
5801 of 6001).

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

p/st

vrij

p/st

vrij

p/st

vrij

—

4301

Pelterijen (koppen, staarten, poten en andere delen, geschikt
voor bontwerk, daaronder begrepen), niet gelooid noch an
derszins bereid, andere dan de ongelooide huiden en vellen
bedoeld bij de posten 4101, 4102 en 4103:

4301 10 00

– van nertsen, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop,

staart of poten
4301 30 00

– van lammeren van de soorten Astrakan, Breitschwanz, Ka

rakoel, Persianer en dergelijke, alsmede van Indische, Chi
nese, Mongoolse of Tibetaanse lammeren, in gehele vellen,
ook indien ontdaan van kop, staart of poten
4301 60 00

– van vossen, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop,

staart of poten
4301 80 00

– andere pelterijen, in gehele vellen, ook indien ontdaan van

kop, staart of poten
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

vrij

p/st

4301 90 00

– koppen, staarten, poten en andere voor bontwerk geschikte

delen
4302

Pelterijen (koppen, staarten, poten en andere delen daaronder
begrepen, alsmede afvallen), gelooid of anderszins bereid, ook
indien samengevoegd (zonder toevoeging van andere materia
len), andere dan die bedoeld bij post 4303:
– in gehele vellen, ook indien zonder kop, staart of poten, niet

samengevoegd:
4302 11 00

– – van nertsen

4302 19

– – andere:

4302 19 15

– – – van bevers, van muskusratten of van vossen

vrij

p/st

4302 19 35

– – – van konijnen of van hazen

vrij

p/st

2,2

p/st

2,2

p/st

vrij

p/st

– – – van zeehonden of van oorrobben:

4302 19 41

– – – – van zadelrobjongen („whitecoats”) of van klapmutsjongen

(„bluebacks”)
4302 19 49

– – – – andere
– – – van schapen:

4302 19 75

– – – – van lammeren van de soorten Astrakan, Breitschwanz, Ka

rakoel, Persianer en dergelijke, alsmede van Indische, Chi
nese, Mongoolse of Tibetaanse lammeren
4302 19 80

– – – – andere

2,2

p/st

4302 19 99

– – – andere

2,2

—

4302 20 00

– koppen, staarten, poten en andere delen, alsmede afvallen,

vrij

—

2,7

—

2,2

p/st

2,2

p/st

niet samengevoegd
4302 30

– samengevoegde pelterijen:

4302 30 10

– – uitgelaten vellen
– – andere:

4302 30 25

– – – van konijnen of van hazen
– – – van zeehonden of van oorrobben:

4302 30 51

– – – – van zadelrobjongen („whitecoats”) of van klapmutsjongen

(„bluebacks”)
4302 30 55

– – – – andere

2,2

p/st

4302 30 99

– – – andere

2,2

—

4303

Kleding, kledingtoebehoren en andere artikelen, van bont:

4303 10

– kleding en kledingtoebehoren:

4303 10 10

– – van pelterijen van zadelrobjongen („whitecoats”) of van klap

3,7

—

mutsjongen („bluebacks”)
4303 10 90

– – andere

3,7

—

4303 90 00

– andere

3,7

—

4304 00 00

Namaakbont en artikelen van namaakbont

3,2

—
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AFDELING IX
HOUT, HOUTSKOOL EN HOUTWAREN; KURK EN KURKWAREN;
VLECHTWERK EN MANDENMAKERSWERK
HOOFDSTUK 44
HOUT, HOUTSKOOL EN HOUTWAREN
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) hout in spaanders, schaafkrullen of splinters, dan wel fijngemaakt, gema
len of in poedervorm, van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerk
industrie, in de geneeskunde, voor insecten- of parasietenbestrijding of
voor dergelijke doeleinden (post 1211);
b) bamboe en andere houtachtige stoffen van de soort voornamelijk gebruikt
voor vlechtwerk, onbewerkt, ook indien gespleten, overlangs gezaagd of
op lengte gesneden (post 1401);
c) hout in spaanders, schaafkrullen of splinters, dan wel gemalen of in poe
dervorm, van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor het verven of voor het
looien (post 1404);
d) actieve kool (post 3802);
e) artikelen bedoeld bij post 4202;
f) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 46;
g) schoeisel en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 64;
h) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 66 (bijvoorbeeld paraplu's, wandelstokken
en delen daarvan);
ij) artikelen bedoeld bij post 6808;
k) fancybijouterieën bedoeld bij post 7117;
l) artikelen bedoeld bij afdeling XVI of bij afdeling XVII (bijvoorbeeld
delen van machines, etuis, kappen en kasten voor machines en toestellen,
wagenmakerswerk);
m) artikelen bedoeld bij afdeling XVIII (bijvoorbeeld kasten voor klokken en
pendules, muziekinstrumenten en delen daarvan);
n) delen van wapens (post 9305);
o) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, verlichtings
toestellen, geprefabriceerde bouwwerken);
p) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sport
artikelen);
q) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 96 (bijvoorbeeld pijpen en delen daarvan,
knopen, potloden, en statieven met één, twee of drie poten en dergelijke
artikelen), andere dan borstelhouten en stelen van hout voor artikelen
bedoeld bij post 9603;
r) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 97 (bijvoorbeeld kunstvoorwerpen).
2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt als „verdicht hout” aangemerkt,
massief of opeengelijmd hout, dat een chemische of fysische behandeling
heeft ondergaan (voor het opeengelijmde hout verder gaande dan nodig om
de samenhang te verzekeren) zodanig dat een beduidende verhoging van de
dichtheid en van de hardheid, alsmede een groter weerstandsvermogen tegen
mechanische, chemische of elektrische invloeden is teweeggebracht.
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3. Voor de toepassing van de posten 4414 tot en met 4421 worden artikelen van
spaanplaat en dergelijke platen, van vezelplaat, van gelaagd hout of van ver
dicht hout gelijkgesteld met de daarmee overeenkomende artikelen van hout.
4. Producten bedoeld bij post 4410, 4411 of 4412 mogen op dezelfde wijze zijn
geprofileerd als het hout bedoeld bij post 4409; zij mogen bovendien zijn
gebogen, gegolfd, van gaten voorzien, gesneden of op andere wijze in een
andere dan vierkante of rechthoekige vorm gebracht, dan wel een andere
bewerking hebben ondergaan, voor zover zij daardoor niet het karakter hebben
verkregen van artikelen bedoeld bij andere posten.
5. Post 4417 omvat niet gereedschappen waarvan het snijdende of het werkzame
deel wordt gevormd door een van de stoffen genoemd in aantekening 1 op
hoofdstuk 82.
6. Behoudens het bepaalde in aantekening 1 hiervoor en voor zover uit de
context niet het tegendeel blijkt, is de vermelding van „hout” in een post
van dit hoofdstuk eveneens van toepassing op bamboe en andere houtachtige
stoffen.
Aanvullende aantekening
1. Voor de toepassing van onderverdeling 4401 31 worden als „houtpellets”
aangemerkt bijproducten, zoals houtkrullen, zaagsel of spaanders, van de
mechanische houtbewerking, de meubelindustrie of andere houtbewerkings
activiteiten, die door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een
hoeveelheid van niet meer dan 3 gewichtspercenten, in de vorm van cilinders,
bolletjes enz., zijn geagglomereerd. Deze pellets zijn cilindrisch, met een
diameter van niet meer dan 25 mm en een lengte van niet meer dan 100 mm.
Aanvullende aantekeningen (GN)
1. Als houtmeel bedoeld bij post 4405, wordt aangemerkt hout in poedervorm,
dat bij gebruik van een zeef met een maaswijdte van 0,63 mm niet meer dan
8 gewichtspercenten achterblijvende deeltjes bevat.
2. Voor de toepassing van de onderverdelingen 4414 00 10, 4418 10 10,
4418 20 10, 4419 90 10, 4420 10 11 en 4420 90 91 wordt onder tropische
houtsoorten verstaan, de houtsoorten acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa,
dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur,
kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), mako
ré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para,
palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama,
virola, white lauan, white meranti, white seraya en yellow meranti.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4401

Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout,
takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine
stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst
tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen:
– brandhout, in de vorm van ronde en andere blokken, rijs

hout, takkenbossen en dergelijke:
4401 11 00

– – naaldhout

vrij

—

4401 12 00

– – ander

vrij

—

vrij

—

– hout in plakjes, spanen of kleine stukjes:

4401 21 00

– – naaldhout

4401 22

– – ander:
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Bĳzondere maat
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1

2

3

4

★

4401 22 10

– – – eucalyptus (Eucalyptus spp.)

vrij

—

★

4401 22 90

– – – ander

vrij

—

– zaagsel, resten en afval, van hout, geperst tot blokken, bri

ketten, pellets of dergelijke vormen:
4401 31 00

– – houtpellets

vrij

—

4401 39 00

– – andere

vrij

—

4401 40

– zaagsel, resten en afval, van hout, niet geperst:

4401 40 10

– – zaagsel

vrij

—

4401 40 90

– – andere

vrij

—

4402

Houtskool (houtskool uit schalen van vruchten of van noten
daaronder begrepen), ook indien samengeperst:

4402 10 00

– van bamboe

vrij

—

4402 90 00

– andere

vrij

—

4403

Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint
of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd:
– behandeld met verf, met creosoot of met andere conser

veringsmiddelen:
4403 11 00

– – naaldhout

vrij

m3

4403 12 00

– – ander

vrij

m3

schild

vrij

m3

4403 21 90

– – – ander

vrij

m3

4403 22 00

– – dennenhout (Pinus spp.), ander

vrij

m3

4403 23

– – zilverspar (Abies spp.) en sparhout (Picea spp.), met een

schild

vrij

m3

4403 23 90

– – – ander

vrij

m3

4403 24 00

– – zilverspar (Abies spp.) en sparhout (Picea spp.), ander

vrij

m3

4403 25

– – ander, met een dwarsdoorsnede van 15 cm of meer:

4403 25 10

– – – zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of ge

schild

vrij

m3

4403 25 90

– – – ander

vrij

m3

4403 26 00

– – ander

vrij

m3

vrij

m3

– ander, naaldhout:

4403 21

– – dennenhout (Pinus spp.), met een dwarsdoorsnede van

15 cm of meer:
4403 21 10

– – – zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of ge

dwarsdoorsnede van 15 cm of meer:
4403 23 10

– – – zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of ge

– ander, van tropisch hout:

4403 41 00

– – dark red meranti, light red meranti en meranti bakau
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douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4403 49

– – ander:

4403 49 10

– – – acajou d'Afrique, iroko en sapelli

vrij

m3

4403 49 35

– – – okoumé en sipo

vrij

m3

4403 49 85

– – – ander

vrij

m3

vrij

m3

vrij

m3

vrij

m3

schild

vrij

m3

4403 95 90

– – – ander

vrij

m3

4403 96 00

– – berkenhout (Betula spp.), ander

vrij

m3

4403 97 00

– – populieren- en espenhout (Populus spp.)

vrij

m3

4403 98 00

– – eucalyptus (Eucalyptus spp.)

vrij

m3

4403 99 00

– – ander

vrij

m3

4404

Hoephout; gekloofde staken; palen en stokken van hout, aan
gepunt doch niet overlangs gezaagd; hout, ruw bewerkt of
afgerond, doch niet gedraaid, noch gebogen, noch op andere
wijze bewerkt, voor wandelstokken, voor paraplu's, voor ge
reedschapsstelen en dergelijke; spaanhout en hout in repen,
linten en dergelijke:

4404 10 00

– naaldhout

vrij

—

4404 20 00

– ander

vrij

—

4405 00 00

Houtwol; houtmeel

vrij

—

4406

Houten dwarsliggers en wisselhouten:

– ander:

4403 91 00

– – eik (Quercus spp.)

4403 93 00

– – beukenhout (Fagus spp.), met een dwarsdoorsnede van

15 cm of meer
4403 94 00

– – beukenhout (Fagus spp.), ander

4403 95

– – berkenhout (Betula spp.), met een dwarsdoorsnede van

15 cm of meer:
4403 95 10

– – – zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of ge

– niet geïmpregneerd:

4406 11 00

– – naaldhout

vrij

m3

4406 12 00

– – ander

vrij

m3

– andere:

4406 91 00

– – naaldhout

vrij

m3

4406 92 00

– – ander

vrij

m3

4407

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of
geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte ver
bonden, met een dikte van meer dan 6 mm:
– naaldhout:
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Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4407 11

– – dennenhout (Pinus spp.):

4407 11 10

– – – in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd

vrij

m3

4407 11 20

– – – geschaafd

vrij

m3

4407 11 90

– – – ander

vrij

m3

4407 12

– – zilverspar (Abies spp.) en sparhout (Picea spp.):

4407 12 10

– – – in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd

vrij

m3

4407 12 20

– – – geschaafd

vrij

m3

4407 12 90

– – – ander

vrij

m3

4407 19

– – ander:

4407 19 10

– – – in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd

vrij

m3

4407 19 20

– – – geschaafd

vrij

m3

4407 19 90

– – – ander

vrij

m3

4,9 (1)

m3

– van tropisch hout:

4407 21

– – mahogany (Swietenia spp.):

4407 21 10

– – – geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of

geschuurd
– – – ander:

4407 21 91

– – – – geschaafd

4 (2)

m3

4407 21 99

– – – – ander

vrij

m3

4407 22

– – virola, imbuia en balsa:

4407 22 10

– – – geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of

4,9 (1)

m3

geschuurd
– – – andere:

4407 22 91

– – – – geschaafd

4 (2)

m3

4407 22 99

– – – – andere

vrij

m3

4407 25

– – dark red meranti, light red meranti en meranti bakau:

4407 25 10

– – – in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd

4,9 (1)

m3

– – – ander:

4407 25 30

– – – – geschaafd

4 (2)

m3

4407 25 50

– – – – geschuurd

4,9 (1)

m3

4407 25 90

– – – – ander

vrij

m3

(1) Autonoom douanerecht: 2,5.
(2) Autonoom douanerecht: 2.

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 375
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4,9 (1)

m3

4407 26

– – white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti en

alan:
4407 26 10

– – – in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd
– – – ander:

4407 26 30

– – – – geschaafd

4 (2)

m3

4407 26 50

– – – – geschuurd

4,9 (1)

m3

4407 26 90

– – – – ander

vrij

m3

4407 27

– – sapelli:

4407 27 10

– – – geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of

4,9 (1)

m3

geschuurd
– – – andere:

4407 27 91

– – – – geschaafd

4 (2)

m3

4407 27 99

– – – – andere

vrij

m3

4407 28

– – iroko:

4407 28 10

– – – geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of

4,9 (1)

m3

geschuurd
– – – andere:

4407 28 91

– – – – geschaafd

4 (2)

m3

4407 28 99

– – – – andere

vrij

m3

4407 29

– – ander:

4,9 (1)

m3

4,9 (2)

m3

– – – abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningré,

avodiré, azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro,
dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma,
geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jong
kong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba,
louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia, meng
kulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, nian
gon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozi
go, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de
Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau amarelo,
pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepe
tir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola:
4407 29 15

– – – – in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd
– – – – ander:

4407 29 20

– – – – – palissandre de Para, palissandre de Rio en palissandre de

Rose, geschaafd
– – – – – ander:

4407 29 83

– – – – – – geschaafd

4 (2)

m3

4407 29 85

– – – – – – geschuurd

4,9 (1)

m3

(1) Autonoom douanerecht: 2,5.
(2) Autonoom douanerecht: 2.
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2

3

4

vrij

m3

vrij

m3

4407 29 95

– – – – – – andere
– – – ander, van tropisch hout:

4407 29 96

– – – – geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of

geschuurd
– – – – ander:

4407 29 97

– – – – – geschuurd

2,5

m3

4407 29 98

– – – – – ander

vrij

m3

vrij

m3

– ander:

4407 91

– – eik (Quercus spp.):

4407 91 15

– – – geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of

geschuurd
– – – ander:
– – – – geschaafd:

4407 91 31

– – – – – niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren

vrij

m2

4407 91 39

– – – – – ander

vrij

m3

4407 91 90

– – – – ander

vrij

m3

4407 92 00

– – beuk (Fagus spp.)

vrij

m3

4407 93

– – van esdoorn (Acer spp.):

4407 93 10

– – – geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of

vrij

m3

geschuurd
– – – andere:

4407 93 91

– – – – geschuurd

2,5

m3

4407 93 99

– – – – andere

vrij

m3

4407 94

– – van kers (Prunus spp.):

4407 94 10

– – – geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of

vrij

m3

geschuurd
– – – andere:

4407 94 91

– – – – geschuurd

2,5

m3

4407 94 99

– – – – andere

vrij

m3

4407 95

– – van es (Fraxinus spp.):

4407 95 10

– – – geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of

vrij

m3

geschuurd
– – – andere:

4407 95 91

– – – – geschuurd

2,5

m3

4407 95 99

– – – – andere

vrij

m3
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1

2

3

4

vrij

m3

4407 96

– – berkenhout (Betula spp.):

4407 96 10

– – – geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of

geschuurd
– – – andere:

4407 96 91

– – – – geschuurd

2,5

m3

4407 96 99

– – – – ander

vrij

m3

4407 97

– – populieren- en espenhout (Populus spp.):

4407 97 10

– – – geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of

vrij

m3

geschuurd
– – – ander:

4407 97 91

– – – – geschuurd

2,5

m3

4407 97 99

– – – – ander

vrij

m3

4407 99

– – ander:

4407 99 27

– – – geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of

vrij

m3

geschuurd
– – – ander:

4407 99 40

– – – – geschuurd

2,5

m3

4407 99 90

– – – – ander

vrij

m3

4408

Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout
daaronder begrepen), platen voor de vervaardiging van tri
plex- en multiplexhout of voor op dergelijke wijze gelaagd
hout, alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesne
den of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbin
ding aan de randen of in de lengte verbonden, met een dikte
van niet meer dan 6 mm:

4408 10

– naaldhout:

4408 10 15

– – geschaafd; geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien ge

3

m3

vrij

m3

4

m3

4,9

m3

schaafd of geschuurd
– – ander:

4408 10 91

– – – plankjes bestemd voor de vervaardiging van potloden (1)

4408 10 98

– – – ander
– van tropisch hout:

4408 31

– – dark red meranti, light red meranti en meranti bakau:

4408 31 11

– – – in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd
– – – ander:

4408 31 21

– – – – geschaafd

4

m3

4408 31 25

– – – – geschuurd

4,9

m3

4408 31 30

– – – – ander

6

m3

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 378
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4,9

m3

4408 39

– – ander:
– – – acajou d'Afrique, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche,

okoumé, sapelli, sipo, palissandre de Para, palissandre de Rio
en palissandre de Rose, virola en white lauan:
4408 39 15

– – – – geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of

geschuurd
– – – – ander:

4408 39 21

– – – – – geschaafd

4

m3

4408 39 30

– – – – – ander

6

m3

3

m3

vrij

m3

– – – ander:

4408 39 55

– – – – geschaafd; geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien

geschaafd of geschuurd
– – – – ander:

4408 39 70

– – – – – plankjes bestemd voor de vervaardiging van potloden (1)
– – – – – ander:

4408 39 85

– – – – – – met een dikte van niet meer dan 1 mm

4

m3

4408 39 95

– – – – – – met een dikte van meer dan 1 mm

4

m3

4408 90

– ander:

4408 90 15

– – geschaafd; geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien ge

3

m3

vrij

m3

schaafd of geschuurd
– – ander:

4408 90 35

– – – plankjes bestemd voor de vervaardiging van potloden (1)
– – – ander:

4408 90 85

– – – – met een dikte van niet meer dan 1 mm

4

m3

4408 90 95

– – – – met een dikte van meer dan 1 mm

4

m3

4409

Hout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder
begrepen), waarvan ten minste een zijde of uiteinde over de
gehele lengte is geprofileerd (geploegd, van sponningen voor
zien, afgerond met V-verbinding of dergelijke), ook indien ge
schaafd, geschuurd of in de lengte verbonden:

4409 10

– naaldhout:

4409 10 11

– – staaflijst van hout, voor lijsten voor schilderijen, voor foto's,

vrij

m

voor spiegels en dergelijke

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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1

2

3

4

vrij

—

4409 10 18

– – ander
– ander:

4409 21 00

– – van bamboe

vrij

—

4409 22 00

– – van tropisch hout

vrij

—

4409 29

– – andere:

4409 29 10

– – – staaflijst van hout, voor lijsten voor schilderijen, voor foto's,

vrij

m

voor spiegels en dergelijke
– – – ander:

4409 29 91

– – – – niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren

vrij

m2

4409 29 99

– – – – ander

vrij

—

4410

Spaanplaat, zogenoemde oriented strand board (OSB) en der
gelijke plaat (bijvoorbeeld zogenoemde waferboard), van hout
of van andere houtachtige stoffen, ook indien samengeperst
met harsen of met andere organische bindmiddelen:

7

m3

7

m3

7

m3

7

m3

– van hout:

4410 11

– – spaanplaat:

4410 11 10

– – – onbewerkt of enkel gladgeschuurd

4410 11 30

– – – aan de oppervlakte bedekt met papier, geïmpregneerd met

melamine
4410 11 50
4410 11 90

– – – andere

4410 12

– – zogenoemde oriented strand board (OSB):

4410 12 10

– – – onbewerkt of enkel gladgeschuurd

7

m3

4410 12 90

– – – andere

7

m3

4410 19 00

– – andere

7

m3

4410 90 00

– andere

7

m3

4411

Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels,
ook indien gebonden met harsen of met andere organische
bindmiddelen:
– vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF):

4411 12

– – met een dikte van niet meer dan 5 mm:

4411 12 10

– – – niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag

7

m3

4411 12 90

– – – andere

7

m3

4411 13

– – met een dikte van meer dan 5 mm doch niet meer dan

9 mm:
4411 13 10

– – – niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag

7

m3

4411 13 90

– – – andere

7

m3
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1

2

3

4

4411 14

– – met een dikte van meer dan 9 mm:

4411 14 10

– – – niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag

7

m3

4411 14 90

– – – andere

7

m3

– andere:
3

4411 92

– – met een dichtheid van meer dan 0,8 g/cm :

4411 92 10

– – – niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag

7

m3

4411 92 90

– – – andere

7

m3

4411 93

– – met een dichtheid van meer dan 0,5 g/cm doch niet meer

4411 93 10

– – – niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag

7

m3

4411 93 90

– – – andere

7

m3

4411 94

– – met een dichtheid van niet meer dan 0,5 g/cm :

4411 94 10

– – – niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag

7

m3

4411 94 90

– – – andere

7

m3

4412

Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op der
gelijke wijze gelaagd hout:

4412 10 00

– van bamboe

10

m3

10

m3

7

m3

7

m3

3

dan 0,8 g/cm3:

3

– ander triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten

platen (andere dan bamboe), iedere laag met een dikte van
niet meer dan 6 mm:
4412 31

– – met ten minste een der buitenste lagen van tropisch hout:

4412 31 10

– – – van acajou d'Afrique, dark red meranti, light red meranti,

limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, sapelli,
sipo, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de
Rose, virola of white lauan
4412 31 90

– – – ander

4412 33 00

– – ander, waarvan ten minste een der buitenste lagen bestaat

uit ander dan naaldhout van de soort els (Alnus spp.), es
(Fraxinus spp.), beuk (Fagusspp.), berk (Betula spp.), kers
(Prunus spp.), kastanje (Castanea spp.), iep (Ulmus spp.),
eucalyptus (Eucalyptus spp.), caryay (Carya spp.), paarden
kastanje (Aesculus spp.), linde (Tilia spp.), esdoorn (Acer
spp.), eik (Quercus spp.), plataan (Platanus spp.), populier
en esp (Populus spp.), robinia (Robinia spp.), rozenhout
(Liriodendron spp.) of walnoot (Juglans spp.)

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 381
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

7

m3

7 (1)

m3

10

m3

6

m3

6

m3

10

m3

10

m3

10 (1)

m3

vrij

m3

5,1 (2)

—

vrij

—

4412 34 00

– – ander, waarvan ten minste een der buitenste lagen bestaat

uit ander hout dan naaldhout dat niet onderverdeling
4412 33 valt
4412 39 00

– – ander, met beide buitenste lagen van naaldhout
– ander:

4412 94

– – met een vulling van plankjes, latten of staafjes:

4412 94 10

– – – met ten minste een der buitenste lagen van ander hout dan

naaldhout
4412 94 90

– – – andere

4412 99

– – ander:

4412 99 30

– – – bevattende ten minste één laag spaanplaat
– – – ander:
– – – – met ten minste een der buitenste lagen van ander hout dan

naaldhout:
4412 99 40

– – – – – van berk, beuk, eik, els, es, esdoorn, hickory, iep, kas

tanje, kers, linde, noot, paardenkastanje, plataan, populier,
robinia (valse acacia), steenbeuk of tulpenboom
4412 99 50

– – – – – ander

4412 99 85

– – – – ander

4413 00 00

Verdicht hout, in blokken, in planken, in stroken of in profie
len

4414 00

Houten lijsten voor schilderijen, voor foto's, voor spiegels en
dergelijke

4414 00 10

– van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening

(GN) 2 op dit hoofdstuk
4414 00 90

– van andere houtsoorten

4415

Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmidde
len van hout; kabelhaspels van hout; laadborden, laadkisten
en andere laadplateaus van hout; opzetranden voor laadbor
den, van hout:

4415 10

– pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmid

delen; kabelhaspels:
4415 10 10

– – pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen

4

—

4415 10 90

– – kabelhaspels

3

—

4415 20

– laadborden, laadkisten en andere laadplateaus; opzetranden

voor laadborden:

(1) WTO-tariefcontingenten.
(2) Autonoom douanerecht: 2,5.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4415 20 20

– – laadborden; opzetranden voor laadborden

3

p/st

4415 20 90

– – andere

4

—

4416 00 00

Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen
daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen

vrij

—

Gereedschap, alsmede monturen en stelen voor gereedschap,
borstelhouten, borstel- en bezemstelen, van hout; schoenleesten
en schoenspanners, van hout

vrij

—

3

p/st (1)

4417 00 00

4418

Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, daaronder begre
pen panelen met cellenstructuur, ineengezette panelen voor
vloerbedekking en dakspanen („shingles” en „shakes”), van
hout:

4418 10

– vensters en vensterdeuren, alsmede kozijnen daarvoor:

4418 10 10

– – van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening

(GN) 2 op dit hoofdstuk
4418 10 50

– – van naaldhout

3

p/st (1)

4418 10 90

– – andere

3

p/st (1)

4418 20

– deuren en kozijnen daarvoor, alsmede drempels:

4418 20 10

– – van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening

6 (2)

p/st (3)

(GN) 2 op dit hoofdstuk
4418 20 50

– – van naaldhout

vrij

p/st (3)

4418 20 80

– – andere

vrij

p/st (3)

4418 40 00

– bekistingen voor betonwerken

vrij

—

4418 50 00

– dakspanen („shingles” en „shakes”)

vrij

—

4418 60 00

– palen en balken

vrij

—

3

m2

vrij

m2

3

m2

– ineengezette panelen voor vloerbedekking:

4418 73

– – van bamboe of met ten minste een toplaag (slijtlaag) van

bamboe:
4418 73 10

– – – mozaïekpanelen

4418 73 90

– – – andere

4418 74 00

– – andere, voor mozaïekpanelen

4418 75 00

– – andere, bestaande uit meerdere lagen

vrij

m2

4418 79 00

– – andere

vrij

m2

vrij

—

– andere:

4418 91 00

– – van bamboe

4418 99

– – andere:

(1) Vensters en vensterdeuren, ook indien aangeboden met kozijn, worden als één stuk aangemerkt.
(2) Autonoom douanerecht: 3.
(3) Deuren en ramen, ook indien aangeboden met kozijn of drempel, worden als één stuk aangemerkt.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4418 99 10

– – – van gelamineerd hout

vrij

—

4418 99 90

– – – andere

vrij

—

4419

Tafel- en keukengerei van hout:
– van bamboe:

4419 11 00

– – broodplanken, snijplanken en dergelijke planken

vrij

—

4419 12 00

– – eetstokjes

vrij

—

4419 19 00

– – ander

vrij

—

4419 90

– ander:

4419 90 10

– – van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening

3 (1)

—

vrij

—

6 (2)

—

vrij

—

4

m3

6 (2)

—

vrij

—

vrij

p/st

vrij

—

4

—

(GN) 2 op dit hoofdstuk
4419 90 90

– – ander

4420

Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of
voor goudsmidswerk, alsmede dergelijke artikelen, van hout;
beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout; meubelmakers
werk van hout, ander dan dat bedoeld bij hoofdstuk 94:

4420 10

– beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout:

4420 10 11

– – van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening

(GN) 2 op dit hoofdstuk
4420 10 19

– – andere

4420 90

– andere:

4420 90 10

– – inlegwerk van hout
– – andere:

4420 90 91

– – – van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aanteke

ning (GN) 2 op dit hoofdstuk
4420 90 99

– – – andere

4421

Andere houtwaren:

4421 10 00

– kleerhangers
– andere:

4421 91 00

– – van bamboe

4421 99

– – andere:

4421 99 10

– – – van vezelplaat
– – – andere:

4421 99 91

– – – – doodkisten

vrij

p/st

4421 99 99

– – – – andere

vrij

—

(1) Autonoom douanerecht: vrij.
(2) Autonoom douanerecht: 3.
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HOOFDSTUK 45
KURK EN KURKWAREN
Aantekening
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) schoeisel en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 64;
b) hoofddeksels en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 65;
c) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sport
benodigdheden).

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4501

Natuurkurk, ruw of eenvoudig bewerkt; kurkafval; gebroken
of gemalen kurk:

4501 10 00

– natuurkurk, ruw of eenvoudig bewerkt

vrij

—

4501 90 00

– andere

vrij

—

4502 00 00

Natuurkurk, ontdaan van de buitenste laag of enkel kantrecht
gemaakt, dan wel in vierkante of rechthoekige blokken, platen,
bladen, vellen en strippen (blokjes met scherpe kanten voor
het vervaardigen van kurken (stoppen) daaronder begrepen)

vrij

—

4503

Werken van natuurkurk:

4503 10

– kurken (stoppen):

4503 10 10

– – cilindrische

4,7

—

4503 10 90

– – andere

4,7

—

4503 90 00

– andere

4,7

—

4504

Geagglomereerde kurk (met of zonder bindmiddel) en werken
daarvan:

4504 10

– blokken, platen, bladen, vellen en strippen; tegels in ongeacht

4,7

—

4,7

—

welke vorm; massieve cilinders, schijven daaronder begre
pen:
– – kurken (stoppen):

4504 10 11

– – – voor mousserende wijn, die met een ring van natuurlijke kurk

daaronder begrepen
4504 10 19

– – – andere
– – andere:

4504 10 91

– – – met bindmiddel

4,7

—

4504 10 99

– – – andere

4,7

—

4504 90

– andere:

4504 90 20

– – kurken (stoppen)

4,7

—

4504 90 80

– – andere

4,7

—
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HOOFDSTUK 46
VLECHTWERK EN MANDENMAKERSWERK
Aantekeningen
1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden aangemerkt als „vlechtstoffen”:
materialen in een zodanige toestand of vorm, dat zij geschikt zijn om te
worden gevlochten, ineengestrengeld of volgens een soortgelijk procedé te
worden behandeld. Daaronder worden onder meer begrepen: stro, teen, wil
genrijs, bamboe, rotting, bies, riet, houtrepen, stroken van ander plantaardig
materiaal (bijvoorbeeld stroken van bast, smalle bladeren en raffia of andere
stroken verkregen van brede bladeren), niet-gesponnen natuurlijke textielve
zels, monofilament, alsmede strippen en dergelijke vormen, van kunststof,
strippen van papier. Hieronder vallen echter niet: leder of kunstleder in repen,
vilt of gebonden textielvlies in stroken, mensenhaar, paardenhaar, voorgespon
nen of gesponnen textielmateriaal (lonten, garens enz.), monofilament, als
mede strippen en dergelijke vormen, bedoeld bij hoofdstuk 54.
2. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) wandbekleding als bedoeld bij post 4814;
b) bindgaren, touw en kabel, ook indien gevlochten (post 5607);
c) schoeisel, hoofddeksels en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 64 of 65;
d) vervoermiddelen en bakken daarvoor, uit mandenmakerswerk (hoofdstuk
87);
e) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, verlichtings
toestellen).
3. Voor de toepassing van post 4601 worden aangemerkt als „vlechtstoffen,
vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, samengebonden”: artikelen
verkregen door het naast elkaar plaatsen en in de vorm van banen aaneen
binden van vlechtstoffen, van vlechten of van dergelijke artikelen van vlecht
stoffen, ook indien textielgaren als bindmateriaal is gebezigd.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4601

Vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien
tot banden samengevoegd; vlechtstoffen, vlechten en dergelijke
artikelen van vlechtstoffen, samengebonden of plat geweven,
ook indien het afgewerkte artikelen betreft (bijvoorbeeld mat
ten, horden):
– matten en horden van plantaardig materiaal:

4601 21

– – van bamboe:

4601 21 10

– – – van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen

3,7

—

4601 21 90

– – – andere

2,2

—

4601 22

– – van rotting:

4601 22 10

– – – van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen

3,7

—

4601 22 90

– – – andere

2,2

—

4601 29

– – andere:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4601 29 10

– – – van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen

3,7

—

4601 29 90

– – – andere

2,2

—

vrij

—

– andere:

4601 92

– – van bamboe:

4601 92 05

– – – vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien

tot banden samengevoegd
– – – andere:

4601 92 10

– – – – van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen

3,7

—

4601 92 90

– – – – andere

2,2

—

4601 93

– – van rotting:

4601 93 05

– – – vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien

vrij

—

tot banden samengevoegd
– – – andere:

4601 93 10

– – – – van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen

3,7

—

4601 93 90

– – – – andere

2,2

—

4601 94

– – van ander plantaardig materiaal:

4601 94 05

– – – vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien

vrij

—

tot banden samengevoegd
– – – andere:

4601 94 10

– – – – van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen

3,7

—

4601 94 90

– – – – andere

2,2

—

4601 99

– – andere:

4601 99 05

– – – vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien

1,7

—

tot banden samengevoegd
– – – andere:

4601 99 10

– – – – van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen

4,7

—

4601 99 90

– – – – andere

2,7

—

4602

Mandenmakerswerk vervaardigd van vlechtstoffen of van ar
tikelen bedoeld bij post 4601; werken van luffa (loofah):
– van plantaardig materiaal:

4602 11 00

– – van bamboe

3,7

—

4602 12 00

– – van rotting

3,7

—

4602 19

– – andere:

4602 19 10

– – – strohulzen voor flessen

1,7

—

4602 19 90

– – – andere

3,7

—

4602 90 00

– andere

4,7

—
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▼B
AFDELING X
HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE
VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN
(RESTEN EN AFVAL); PAPIER EN KARTON, ALSMEDE ARTIKELEN
DAARVAN
HOOFDSTUK 47
HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE
VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN
(RESTEN EN AFVAL)
Aantekening
1. Voor de toepassing van post 4702 wordt als „houtcellulose voor oplossingen
(„dissolving grades”)” aangemerkt, houtcellulose waarvan, na een uur inwer
king bij 20 °C van natronloog met een gehalte aan natriumhydroxide van
18 %, een niet oplosbare fractie overblijft van 92 of meer gewichtspercenten
voor zover het natron- of sulfaatcellulose betreft, of van 88 of meer gewichts
percenten voor zover het sulfietcellulose betreft, met dien verstande dat het
asgehalte aan sulfietcellulose niet meer mag bedragen dan 0,15 gewichtsper
cent.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4701 00

Houtslijp:

4701 00 10

– thermomechanische houtslijp

vrij

kg 90 % sdt

4701 00 90

– ander

vrij

kg 90 % sdt

4702 00 00

Houtcellulose voor oplossingen („dissolving grades”)

vrij

kg 90 % sdt

4703

Natron- en sulfaat-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij
post 4702:
– ongebleekt:

4703 11 00

– – van naaldhout

vrij

kg 90 % sdt

4703 19 00

– – andere dan van naaldhout

vrij

kg 90 % sdt

– half gebleekt of gebleekt:

4703 21 00

– – van naaldhout

vrij

kg 90 % sdt

4703 29 00

– – andere dan van naaldhout

vrij

kg 90 % sdt

4704

Sulfiet-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4702:
– ongebleekt:

4704 11 00

– – van naaldhout

vrij

kg 90 % sdt

4704 19 00

– – andere dan van naaldhout

vrij

kg 90 % sdt

– half gebleekt of gebleekt:

4704 21 00

– – van naaldhout

vrij

kg 90 % sdt

4704 29 00

– – andere dan van naaldhout

vrij

kg 90 % sdt

4705 00 00

Houtpulp verkregen door de combinatie van een mechanische
en een chemische behandeling

vrij

kg 90 % sdt
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

ton (resten en afval)

vrij

kg 90 % sdt

– andere, van bamboe

vrij

kg 90 % sdt

4706

Pulp van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of karton
(resten en afval) of van vezels van andere cellulosehoudende
vezelstoffen:

4706 10 00

– pulp van katoenlinters

4706 20 00

– pulp van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of kar

4706 30 00

– andere:

4706 91 00

– – mechanische

vrij

kg 90 % sdt

4706 92 00

– – chemische

vrij

kg 90 % sdt

4706 93 00

– – verkregen door de combinatie van een mechanische en een

vrij

kg 90 % sdt

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

chemische behandeling
4707

Papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval):

4707 10 00

– ongebleekt kraftpapier of -karton of gegolfd papier of karton

4707 20 00

– ander papier of karton, hoofdzakelijk vervaardigd van ge

bleekte houtcellulose, niet in de massa gekleurd
4707 30

– papier of karton, hoofdzakelijk vervaardigd van houtslijp

(bijvoorbeeld kranten, periodieken en dergelijk drukwerk):
4707 30 10

– – oude en onverkochte kranten en tijdschriften, telefoongidsen,

brochures en reclamedrukwerk
4707 30 90

– – andere

4707 90

– andere, niet-gesorteerde resten en afval daaronder begrepen:

4707 90 10

– – niet gesorteerd

vrij

—

4707 90 90

– – gesorteerd

vrij

—
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▼B
HOOFDSTUK 48
PAPIER EN KARTON; CELLULOSE-, PAPIER- EN KARTONWAREN
Aantekeningen
1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk en voor zover niet anders is bepaald,
omvat de benaming „papier” zowel papier als karton, ongeacht de dikte of
het gewicht per m2.

2.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 30;
b) stempelfoliën bedoeld bij post 3212;
c) geparfumeerd papier en papier, geïmpregneerd of bedekt met cosmeti
sche producten (hoofdstuk 33);
d) papier en cellulosewatten, geïmpregneerd of bedekt met zeep of met
detergentia (post 3401), dan wel met poetsmiddelen, met polijstmiddelen,
met schuurpasta's of met dergelijke preparaten (post 3405);
e) lichtgevoelig papier of karton, bedoeld bij de posten 3701 tot en met
3704;
f) papier geïmpregneerd met reageermiddelen voor diagnose of voor labo
ratoriumgebruik (post 3822);
g) gelaagde kunststof met inlagen van papier of van karton en producten
bestaande uit een laag papier of karton voorzien van een deklaag van of
bekleed met kunststof, voor zover de dikte van de kunststof de helft van
de totale dikte overtreft, alsmede werken daarvan, ander dan wandbekle
ding bedoeld bij post 4814 (hoofdstuk 39);
h) artikelen bedoeld bij post 4202 (bijvoorbeeld reisartikelen);
ij) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 46 (vlechtwerk en mandenmakerswerk);
k) papiergarens en textielwaren daarvan (afdeling XI);
l) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 64 of 65;
m) schuur-, slijp- en polijstmiddelen, op een onderlaag van papier of van
karton (post 6805) en mica bevestigd op papier of op karton (post 6814);
papier en karton, bedekt met micapoeder valt daarentegen onder dit
hoofdstuk;
n) bladmetaal op een drager van papier of van karton (in het algemeen
afdeling XIV of XV);
o) artikelen bedoeld bij post 9209;
p) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen,
sportbenodigdheden);
q) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 96 (bijvoorbeeld knopen, maandverban
den en tampons, luiers en inlegluiers voor baby's).

3.

Behoudens het bepaalde bij aantekening 7 worden onder de posten 4801 tot
en met 4805 ingedeeld papier en karton, door kalanderen of anderszins
gladgemaakt, gesatineerd, gelustreerd, geglansd, gepolijst of op een derge
lijke wijze afgewerkt, dan wel van een onecht watermerk voorzien of dat een
oppervlaktelijming heeft ondergaan, alsmede papier, karton, cellulosewatten
en vliezen van cellulosevezels, in de massa (anders dan aan het oppervlak)
gekleurd of gemarmerd, ongeacht de toegepaste werkwijze. Voor zover bij
post 4803 niet anders is bepaald, worden papier, karton, cellulosewatten en
vliezen van cellulosevezels, die een andere bewerking hebben ondergaan niet
onder de voornoemde posten ingedeeld.
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4.

In dit hoofdstuk wordt onder „krantenpapier” verstaan, papier, niet gestreken
en niet voorzien van een deklaag, van de soort gebruikt voor het drukken
van kranten, dat voor 50 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa
bestaat uit houtvezels verkregen via een mechanisch of chemisch-mechanisch
procedé, dat niet of zeer licht is gelijmd, waarvan het indicatiecijfer voor de
oppervlakteruwheid volgens het Parker Print Surf-apparaat (1 MPa) aan elk
der zijden hoger ligt dan 2,5 micrometer en met een gewicht van 40 of meer
doch niet meer dan 65 g/m2, uitsluitend aangeboden: a) in stroken of op
rollen van meer dan 28 cm breedte; of b) in vierkante of rechthoekige bladen
waarvan in ongevouwen staat de lengte van één zijde meer dan 28 cm en de
lengte van de andere zijde meer dan 15 cm bedraagt.

5.

Voor de toepassing van post 4802 worden onder „papier en karton van de
soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische
doeleinden” en „papier en karton, niet-geperforeerd, voor ponskaarten of
ponsband”, verstaan papier en karton hoofdzakelijk vervaardigd van ge
bleekte pulp of van pulp verkregen langs mechanische of chemisch-mecha
nische weg en dat voldoet aan een van de volgende criteria:
— papier en karton met een gewicht van niet meer dan 150 g/m2:
a) bevattende 10 % of meer langs mechanische of chemisch-mecha
nische weg verkregen vezels, en
1. met een gewicht van niet meer dan 80 g/m2, of
2. gekleurd in de massa, of
b) bevattende meer dan 8 % as, en
1. met een gewicht van niet meer dan 80 g/m2, of
2. gekleurd in de massa, of
c) bevattende meer dan 3 % as en met een witheid van 60 % of meer, of
d) bevattende meer dan 3 % doch niet meer dan 8 % as, met een witheid
van minder dan 60 % en met een indicatiecijfer voor de berststerkte
van niet meer dan 2,5 kPa·m2/g, of
e) bevattende niet meer dan 3 % as, met een witheid van 60 % of meer
en met een indicatiecijfer voor de berststerkte van niet meer dan
2,5 kPa·m2/g;
— papier en karton met een gewicht van meer dan 150 g/m2:
a) gekleurd in de massa, of
b) met een witheid van 60 % of meer, en
1. met een dikte van niet meer dan 225 micrometer, of
2. met een dikte van meer dan 225 micrometer doch niet meer dan
508 micrometer en met een asgehalte van meer dan 3 %, of
c) met een witheid van minder dan 60 %, met een dikte van niet meer
dan 254 micrometer en met een asgehalte van meer dan 8 %.
Post 4802 omvat echter niet filtreerpapier en -karton (papier voor theezakjes
daaronder begrepen), viltpapier en -karton.
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6.

In dit hoofdstuk wordt onder „kraftpapier en kraftkarton” verstaan, papier en
karton dat voor 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit
met behulp van het sulfaat- of natronproces ontsloten vezels bestaat.

7.

Voor zover uit de tekst van de posten niet het tegendeel blijkt, worden
papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, die kunnen
worden ingedeeld onder meer dan een der poste 4801 tot en met 4811,
ingedeeld onder de post die in de volgorde van nummering het laatst ge
plaatst is.

8.

Onder de posten 4803 tot en met 4809 vallen uitsluitend papier, karton,
cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels:
a) in stroken of op rollen van meer dan 36 cm breedte, of
b) in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de
lengte van één zijde meer dan 36 cm en de lengte van de andere zijde
meer dan 15 cm bedraagt.

9.

Voor de toepassing van post 4814 wordt als „behangselpapier en dergelijke
wandbekleding” aangemerkt:
a) papier op rollen, met een breedte van 45 of meer doch niet meer dan
160 cm, geschikt voor het bekleden van muren of van plafonds:
1) gegreineerd, gegaufreerd, aan het oppervlak gekleurd, met motieven
bedrukt of op andere wijze aan het oppervlak versierd (bijvoorbeeld
met scheerhaar), ook indien voorzien van een deklaag van of bekleed
met doorzichtige beschermende kunststof;
2) met een korrelig oppervlak verkregen door in het papier verwerkte
hout-, stro- of andere deeltjes;
3) aan de voorzijde voorzien van een deklaag van of bekleed met kunst
stof die is gegreineerd, gegaufreerd, gekleurd, met motieven bedrukt
of op andere wijze versierd, of
4) aan de voorzijde bedekt met vlechtstoffen, ook indien deze zijn sa
mengebonden of plat geweven;
b) randen of boorden en friezen, van papier, op bovenstaande wijze behan
deld, ook indien op rollen, geschikt voor het bekleden van muren of van
plafonds;
c) wandbekleding van papier, bestaande uit verschillende panelen, op rollen
of in bladen, op zodanige wijze bedrukt dat zij een landschap, voorstel
ling of motief vormen nadat zij op de wand zijn aangebracht.
Producten op een drager van papier of karton, die zowel geschikt zijn voor
vloerbedekking als voor wandbekleding, worden ingedeeld onder post 4823.

10. Post 4820 omvat niet losse vellen of kaarten, op maat gesneden, ook indien
bedrukt, gegaufreerd, gegreineerd of geperforeerd.
11. Onder post 4823 valt onder meer papier en karton met geponste patronen
voor jacquardmachines en dergelijke machines, alsmede kantpapier.
12. Met uitzondering van de bij de posten 4814 en 4821 bedoelde artikelen
worden onder hoofdstuk 49 ingedeeld papier, karton en cellulosewatten,
alsmede werken daarvan, waarop gedrukte teksten of illustraties voorkomen,
die een meer dan bijkomstig karakter hebben bij het primaire gebruik van de
goederen.

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 392
▼B
Aanvullende aantekeningen
1. Voor de toepassing van de onderverdelingen 4804 11 en 4804 19 wordt onder
„kraftliner” verstaan, machineglad of eenzijdig glad papier en karton, op
rollen, dat voor 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit
met behulp van het sulfaat- of natronproces ontsloten houtvezels bestaat, met
een gewicht van meer dan 115 g/m2 en met een minimum Mullen berststerkte
als aangegeven in de volgende tabel, of voor ieder ander gewicht het lineair
geïnterpoleerde of geëxtrapoleerde equivalent:

Gewicht (g/m2)

Minimum Mullen berststerkte (kPa)

115

393

125

417

200

637

300

824

400

961

2. Voor de toepassing van de onderverdelingen 4804 21 en 4804 29 wordt onder
„kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken” verstaan, machineglad
papier, op rollen, dat voor 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezel
massa uit met behulp van het sulfaat- of natronproces ontsloten vezels bestaat,
met een gewicht van 60 of meer doch niet meer dan 115 g/m2 en dat voldoet
aan een van de volgende criteria:
a) met een indicatiecijfer voor de berststerkte bepaald volgens Mullen, van
3,7 kPa·m2/g of meer en een rekbaarheid van meer dan 4,5 % in de dwars
richting en van meer dan 2 % in de lengterichting;
b) met minima voor scheurweerstand en treksterkte die niet lager mogen zijn
dan aangegeven in de navolgende tabel, of voor ieder ander gewicht het
lineair geïnterpoleerde equivalent:

Gewicht (g/m2)

Minimum voor scheurweerstand (mN)

Minimum voor treksterkte (kN/m)

lengterichting

lengterichting en dwars
richting

dwarsrichting

lengterichting en
dwarsrichting

60

700

1 510

1,9

6

70

830

1 790

2,3

7,2

80

965

2 070

2,8

8,3

100

1 230

2 635

3,7

10,6

115

1 425

3 060

4,4

12,3

3. Voor de toepassing van onderverdeling 4805 11 wordt onder „halfchemisch
papier voor riffels” verstaan, papier op rollen, dat voor 65 of meer gewichts
percenten van de totale vezelmassa bestaat uit door de combinatie van een
mechanische en een chemische behandeling verkregen ongebleekte vezels van
loofhout en dat een samendrukbaarheid heeft van meer dan 1,8 newton/g/m2,
bepaald volgens de CMT 30-methode (Corrugated Medium Test na conditio
nering gedurende 30 minuten) bij een relatieve vochtigheid van 50 % en bij
een temperatuur van 23 °C.
4. Onderverdeling 4805 12 omvat papier, op rollen, hoofdzakelijk samengesteld
uit pulp van stro, verkregen door de combinatie van een mechanische en een
chemische behandeling, met een gewicht van 130 g/m2 of meer en een samen
drukbaarheid van meer dan 1,4 newton/g/m2, bepaald volgens de CMT 30methode (Corrugated Medium Test na conditionering gedurende 30 minuten)
bij een relatieve vochtigheid van 50 % en bij een temperatuur van 23 °C.
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5. De onderverdelingen 4805 24 en 4805 25 omvatten papier en karton, uitslui
tend of hoofdzakelijk samengesteld uit pulp van teruggewonnen papier of
karton (resten en afval). Zogenaamde „testliner” kan aan het oppervlak ook
zijn voorzien van een laag papier die is gekleurd of is samengesteld uit
gebleekte of ongebleekte, niet-teruggewonnen pulp. Deze producten hebben
een indicatiecijfer voor de berststerkte bepaald volgens Mullen van 2 kPa·m2/g
of meer.
6. Voor de toepassing van onderverdeling 4805 30 wordt als „sulfietpakpapier”
aangemerkt, eenzijdig glad papier, dat voor meer dan 40 gewichtspercenten
van de totale vezelmassa uit met behulp van het sulfietproces ontsloten hout
vezels bestaat, met een asgehalte van niet meer dan 8 % en met een indica
tiecijfer voor de berststerkte bepaald volgens Mullen van 1,47 kPa·m2/g of
meer.
7. Voor de toepassing van onderverdeling 4810 22 wordt als „licht gestreken
papier (zogenaamd L.W.C.-papier)” aangemerkt, aan beide zijden gestreken
papier met een totaal gewicht van niet meer dan 72 g/m2 en met een strijklaag,
per zijde, van niet meer dan 15 g/m2, op een drager die voor 50 of meer
gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs mechanische weg ver
kregen houtvezels bestaat.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

2

vrij

—

2

vrij

—

2

vrij

—

4801 00 00

Krantenpapier, op rollen of in bladen

4802

Papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een dek
laag, van de soort gebruikt om te worden beschreven of be
drukt of voor andere grafische doeleinden, alsmede papier en
karton, niet geperforeerd, voor ponskaarten of ponsband, op
rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het
formaat, ander dan papier bedoeld bij de posten 4801 en 4803;
handgeschept papier en handgeschept karton:

4802 10 00

– handgeschept papier en handgeschept karton

4802 20 00

– basispapier en -karton voor lichtgevoelig, warmtegevoelig of

elektrogevoelig papier of karton
4802 40

– basispapier voor behangselpapier:

4802 40 10

– – bevattende geen of niet meer dan 10 gewichtspercenten langs

mechanische weg verkregen vezels (berekend over de totale
vezelmassa)
4802 40 90

– – ander
– ander papier en karton, bevattende geen of niet meer dan

10 gewichtspercenten langs mechanische of chemisch-mecha
nische weg verkregen vezels (berekend over de totale vezel
massa):
2

4802 54 00

– – met een gewicht van minder dan 40 g/m

4802 55

– – met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan 150 g/

4802 55 15

– – – met een gewicht van 40 of meer doch minder dan 60 g/m

4802 55 25

– – – met een gewicht van 60 of meer doch minder dan 75 g/m

4802 55 30

– – – met een gewicht van 75 of meer doch minder dan 80 g/m

m2, op rollen:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

2

4802 55 90

– – – met een gewicht van 80 g/m of meer

4802 56

– – met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan 150 g/

4802 56 20

– – – waarvan de lengte van één zijde 297 mm en de lengte van de

m2, in bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van
één zijde niet meer dan 435 mm en de lengte van de andere
zijde niet meer dan 297 mm bedraagt:

andere zijde 210 mm bedraagt (A4 formaat)
4802 56 80

– – – ander

4802 57 00

– – ander, met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan

150 g/m2

2

4802 58

– – met een gewicht van meer dan 150 g/m :

4802 58 10

– – – op rollen

vrij

—

4802 58 90

– – – ander

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

– ander papier en karton, dat voor meer dan 10 gewichtsper

centen van de totale vezelmassa uit langs mechanische of
chemisch-mechanische weg verkregen vezels bestaat:
4802 61

– – op rollen:

4802 61 15

– – – met een gewicht van minder dan 72 g/m waarvan meer dan

2

50 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs me
chanische weg verkregen vezels bestaat
4802 61 80

– – – ander

4802 62 00

– – in bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van één

zijde niet meer dan 435 mm en de lengte van de andere
zijde niet meer dan 297 mm bedraagt
4802 69 00

– – ander

4803 00

Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier, voor handdoe
ken, voor servetten en dergelijk papier voor huishoudelijk,
hygiënisch of toiletgebruik, cellulosewatten en vliezen van cel
lulosevezels, ook indien gecrêpt, geplisseerd, gegaufreerd, ge
greineerd, geperforeerd of met gekleurd, versierd of bedrukt
oppervlak, op rollen of in bladen:

4803 00 10

– cellulosewatten
– gecrêpt papier en vliezen van cellulosevezels, zogenaamd „tis

sue”, met een gewicht, per laag, van:
2

4803 00 31

– – niet meer dan 25 g/m

4803 00 39

– – meer dan 25 g/m

4803 00 90

– ander

4804

Kraftpapier en kraftkarton, niet gestreken en niet voorzien
van een deklaag, op rollen of in bladen, ander dan dat bedoeld
bij post 4802 of 4803:
– kraftliner:

2
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

vrij

—

4804 11

– – ongebleekt:
– – – waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezel

massa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of natronproces
ontsloten houtvezels van naaldbomen:
2

4804 11 11

– – – – met een gewicht van minder dan 150 g/m

4804 11 15

– – – – met een gewicht van 150 of meer doch minder dan 175 g/

m2

2

4804 11 19

– – – – met een gewicht van 175 g/m of meer

vrij

—

4804 11 90

– – – ander

vrij

—

4804 19

– – ander:

vrij

—

– – – waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezel

massa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of natronproces
ontsloten houtvezels van naaldbomen:
– – – – bestaande uit een of meer ongebleekte lagen kraftliner en

een gebleekte, half gebleekte of gekleurde buitenste laag
kraftliner, met een gewicht van:
2

4804 19 12

– – – – – minder dan 175 g/m

4804 19 19

– – – – – 175 g/m of meer

vrij

—

4804 19 30

– – – – ander

vrij

—

4804 19 90

– – – ander

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

2

– kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken:

4804 21

– – ongebleekt:

4804 21 10

– – – waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezel

massa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of natronproces
ontsloten houtvezels van naaldbomen
4804 21 90

– – – ander

4804 29

– – ander:

4804 29 10

– – – waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezel

massa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of natronproces
ontsloten houtvezels van naaldbomen
4804 29 90

– – – ander
– ander kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van niet

meer dan 150 g/m2:

4804 31

– – ongebleekt:
– – – waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezel

massa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of natronproces
ontsloten houtvezels van naaldbomen:
4804 31 51

– – – – isolatiekraftpapier voor elektrotechnisch gebruik

vrij

—

4804 31 58

– – – – ander

vrij

—

4804 31 80

– – – ander

vrij

—
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Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4804 39

– – ander:
– – – waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezel

massa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of natronproces
ontsloten houtvezels van naaldbomen:
4804 39 51

– – – – gelijkmatig in de massa gebleekt

vrij

—

4804 39 58

– – – – ander

vrij

—

4804 39 80

– – – ander

vrij

—

– ander kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van meer

dan 150 doch minder dan 225 g/m2:

4804 41

– – ongebleekt:

4804 41 91

– – – zogenaamd „saturating kraft”

vrij

—

4804 41 98

– – – ander

vrij

—

4804 42 00

– – gelijkmatig in de massa gebleekt en waarvan meer dan

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit
langs chemische weg ontsloten houtvezels
4804 49 00

– – ander
– ander kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van 225 g/

m2 of meer:

4804 51 00

– – ongebleekt

4804 52 00

– – gelijkmatig in de massa gebleekt en waarvan meer dan

95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit
langs chemische weg ontsloten houtvezels
4804 59

– – ander:

4804 59 10

– – – waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezel

massa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of natronproces
ontsloten houtvezels van naaldbomen
4804 59 90

– – – ander

4805

Ander papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van
een deklaag, op rollen of in bladen, niet verder bewerkt dan
bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk:
– papier voor riffels:

4805 11 00

– – halfchemisch papier voor riffels

vrij

—

4805 12 00

– – stropapier voor riffels

vrij

—

4805 19

– – ander:

4805 19 10

– – – zogenaamde „wellenstoff”

vrij

—

4805 19 90

– – – ander

vrij

—

vrij

—

– zogenaamde „testliner” (herwonnen vezels):

4805 24 00

2

– – met een gewicht van niet meer dan 150 g/m
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1

2

3

4

2

4805 25 00

– – met een gewicht van meer dan 150 g/m

vrij

—

4805 30 00

– sulfietpakpapier

vrij

—

4805 40 00

– filtreerpapier en -karton

vrij

—

4805 50 00

– viltpapier en -karton

vrij

—

vrij

—

vrij

—

– ander:
2

4805 91 00

– – met een gewicht van niet meer dan 150 g/m

4805 92 00

– – met een gewicht van meer dan 150 g/m doch minder dan

2

225 g/m

2

2

4805 93

– – met een gewicht van 225 g/m of meer:

4805 93 20

– – – vervaardigd van teruggewonnen papier

vrij

—

4805 93 80

– – – ander

vrij

—

4806

Perkamentpapier en perkamentkarton, vetvrij papier („grea
seproof”), calqueerpapier, alsmede kristalpapier en ander door
kalanderen verkregen doorschijnend of doorzichtig papier, op
rollen of in bladen:

4806 10 00

– perkamentpapier en perkamentkarton

vrij

—

4806 20 00

– vetvrij papier („greaseproof”)

vrij

—

4806 30 00

– calqueerpapier

vrij

—

4806 40

– kristalpapier en ander door kalanderen verkregen doorschij

nend of doorzichtig papier:
4806 40 10

– – kristalpapier

vrij

—

4806 40 90

– – ander

vrij

—

4807 00

Papier en karton, samengesteld uit opeengelijmde vellen, niet
geïmpregneerd, niet gestreken en niet voorzien van een dek
laag, ook indien inwendig versterkt, op rollen of in bladen:

4807 00 30

– vervaardigd van teruggewonnen papier, ook indien met papier

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

bekleed
4807 00 80

– ander

4808

Papier en karton, gegolfd (ook indien daarop papier of karton
in vlakke bladen is gelijmd), gecrêpt, geplisseerd, gegaufreerd
(voorzien van inpersingen), gegreineerd of geperforeerd, op
rollen of in bladen, ander dan papier van de soort beschreven
in post 4803:

4808 10 00

– gegolfd papier en gegolfd karton, ook indien geperforeerd

4808 40 00

– kraftpapier, gecrêpt of geplisseerd, ook indien gegaufreerd,

gegreineerd of geperforeerd
4808 90 00

– ander
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Bĳzondere maat
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1

2

3

4

4809

Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het
maken van doorslagen en overdrukken (gestreken, van een
deklaag voorzien of geïmpregneerd papier, voor stencils of off
setplaten daaronder begrepen), ook indien bedrukt, op rollen
of in bladen:

4809 20 00

– zelfkopiërend papier

vrij

—

4809 90 00

– ander

vrij

—

4810

Papier en karton, aan een of aan beide zijden gestreken met
kaolien of met andere anorganische stoffen, ook indien met
bindmiddel, doch met uitzondering van elke andere deklaag,
ook indien aan het oppervlak gekleurd of versierd, dan wel
bedrukt, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, on
geacht het formaat:

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

– papier en karton, van de soort gebruikt om te worden be

schreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden,
bevattende geen of niet meer dan 10 gewichtspercenten langs
mechanische of chemisch-mechanische weg verkregen vezels
(berekend over de totale vezelmassa):
4810 13 00

– – op rollen

4810 14 00

– – in bladen, waarvan in ongevouwen staat de lengte van één

zijde niet meer dan 435 mm en de lengte van de andere
zijde niet meer dan 297 mm bedraagt
4810 19 00

– – ander
– papier en karton, van de soort gebruikt om te worden be

schreven, bedrukt of voor andere grafische doeleinden, dat
voor meer dan 10 gewichtspercenten van de totale vezelmassa
uit langs mechanische of chemisch-mechanische weg verkre
gen vezels bestaat:
4810 22 00

– – licht gestreken papier (zogenaamd L. W. C.-papier)

4810 29

– – ander:

4810 29 30

– – – op rollen

vrij

—

4810 29 80

– – – ander

vrij

—

vrij

—

vrij

—

– kraftpapier en kraftkarton, ander dan van de soort gebruikt

om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafi
sche doeleinden:
4810 31 00

– – gelijkmatig in de massa gebleekt en dat voor meer dan

95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs
chemische weg ontsloten vezels bestaat, met een gewicht
van niet meer dan 150 g/m2
4810 32

– – tlsb -0.01w:

4810 32 10

– – – gestreken met of voorzien van een deklaag van kaolien
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4810 32 90

– – – ander

vrij

—

4810 39 00

– – ander

vrij

—

– ander papier en karton:

4810 92

– – multiplexpapier en -karton:

4810 92 10

– – – waarvan alle lagen zijn gebleekt

vrij

—

4810 92 30

– – – waarvan slechts één buitenste laag is gebleekt

vrij

—

4810 92 90

– – – ander

vrij

—

4810 99

– – ander:

4810 99 10

– – – gebleekt papier of karton, gestreken met of voorzien van een

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

deklaag van kaolien
4810 99 80

– – – ander

4811

Papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels,
gestreken, van een deklaag voorzien, geïmpregneerd, bekleed,
aan het oppervlak gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, op
rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het
formaat, andere dan de producten omschreven in post 4803,
4809 of 4810:

4811 10 00

– papier en karton, geteerd, gebitumineerd of geasfalteerd
– papier en karton, voorzien van een kleefmiddel:

4811 41

– – zelfklevend:

4811 41 20

– – – met een breedte van niet meer dan 10 cm, waarvan het kleef

middel bestaat uit niet-gevulkaniseerde natuurlijke of synthe
tische rubber
4811 41 90

– – – ander

vrij

—

4811 49 00

– – ander

vrij

—

– papier en karton, voorzien van een deklaag van, dan wel

geïmpregneerd of bekleed met kunststof (andere dan kleef
middelen):
2

4811 51 00

– – gebleekt, met een gewicht van meer dan 150 g/m

vrij

—

4811 59 00

– – ander

vrij

—

4811 60 00

– papier en karton, voorzien van een deklaag van, dan wel

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

geïmpregneerd of bekleed met was, paraffine, stearine, olie
of glycerol
4811 90 00

– ander papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulo

sevezels
4812 00 00

Blokken en platen, van papierstof, voor filtreerdoeleinden

4813

Sigarettenpapier, ook indien op maat gesneden of in boekjes of
in hulzen:

4813 10 00

– in boekjes of in hulzen
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vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

4813 20 00

– op rollen met een breedte van niet meer dan 5 cm

4813 90

– ander:

4813 90 10

– – op rollen met een breedte van meer dan 5 cm doch niet meer

dan 15 cm
4813 90 90

– – ander

4814

Behangselpapier en dergelijke wandbekleding; vitrofanies:

4814 20 00

– behangselpapier en dergelijke wandbekleding, bestaande uit

papier aan de voorzijde voorzien van een deklaag van of
bekleed met kunststof die is gegreineerd, gegaufreerd, ge
kleurd, met motieven bedrukt of op andere wijze versierd
4814 90

– andere:

4814 90 10

– – behangselpapier en dergelijke wandbekleding, bestaande uit

gegreineerd, gegaufreerd, aan het oppervlak gekleurd, met mo
tieven bedrukt of op andere wijze aan het oppervlak versierd
papier, voorzien van een deklaag van of bekleed met een door
zichtige beschermende kunststof
4814 90 70

– – andere

[4815]
4816

Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het
maken van doorslagen en overdrukken (ander dan dat van
post 4809), complete stencils en offsetplaten, van papier, ook
indien verpakt in dozen:

4816 20 00

– zelfkopiërend papier

vrij

—

4816 90 00

– ander

vrij

—

4817

Enveloppen, postbladen, briefkaarten (andere dan prentbrief
kaarten) en correspondentiekaarten, van papier of van karton;
assortimenten van papierwaren voor correspondentie in dozen,
in omslagen en in dergelijke verpakkingen, van papier of van
karton:

4817 10 00

– enveloppen

vrij

—

4817 20 00

– postbladen, briefkaarten (andere dan prentbriefkaarten) en

vrij

—

vrij

—

correspondentiekaarten
4817 30 00

– assortimenten van papierwaren voor correspondentie in do

zen, in omslagen en in dergelijke verpakkingen, van papier
of van karton
4818

Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier en voor derge
lijk papier, cellulosewatten of vliezen van cellulosevezels, van
de soort gebruikt voor huishoudelijke of sanitaire doeleinden,
op rollen met een breedte van niet meer dan 36 cm of in op
maat gesneden bladen; zakdoeken, toiletdoekjes, handdoeken,
tafellakens, servetten, beddenlakens en dergelijke artikelen
voor toiletgebruik of voor huishoudelijk, hygiënisch of klinisch
gebruik, kleding en kledingtoebehoren, van papierstof, van
papier, van cellulosewatten of van cellulosevezels:
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vrij

—

vrij

—

vrij

—

4818 10

– closetpapier:

4818 10 10

– – met een gewicht, per laag, van niet meer dan 25 g/m

4818 10 90

– – met een gewicht, per laag, van meer dan 25 g/m

4818 20

– zakdoeken, toiletdoekjes en handdoeken:

4818 20 10

– – zakdoeken en toiletdoekjes

2

2

– – handdoeken:

4818 20 91

– – – op rollen

vrij

—

4818 20 99

– – – andere

vrij

—

4818 30 00

– tafellakens en servetten

vrij

—

4818 50 00

– kleding en kledingtoebehoren

vrij

—

4818 90

– andere:

4818 90 10

– – artikelen voor chirurgisch, medisch of hygiënisch gebruik, niet

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

opgemaakt voor de verkoop in het klein
4818 90 90

– – andere

4819

Dozen, zakken, hoezen en andere verpakkingsmiddelen van
papier, van karton, van cellulosewatten of van vliezen van
cellulosevezels; kartonnagewerk voor kantoorgebruik, voor
winkelgebruik en voor dergelijk gebruik:

4819 10 00

– dozen van gegolfd papier of van gegolfd karton

4819 20 00

– vouwdozen, andere dan van gegolfd papier of van gegolfd

karton
4819 30 00

– zakken met een bodembreedte van 40 cm of meer

vrij

—

4819 40 00

– andere zakken, puntzakken daaronder begrepen

vrij

—

4819 50 00

– andere verpakkingsmiddelen, hoezen voor grammofoonpla

vrij

—

vrij

—

ten daaronder begrepen
4819 60 00

– kartonnagewerk voor kantoorgebruik, voor winkelgebruik en

voor dergelijk gebruik
4820

Registers, comptabiliteitsboeken, zakboekjes, orderboekjes,
kwitantieboekjes, agenda's, blocnotes en dergelijke artikelen,
schriften, onderleggers, opbergmappen, mappen en banden
(met losse bladen of andere), omslagen voor dossiers en andere
schoolartikelen, kantoorartikelen en dergelijke artikelen (sets
kettingformulieren en andere sets formulieren, ook indien
voorzien van carbonpapier, daaronder begrepen), van papier
of van karton; albums voor monstercollecties of voor verzame
lingen, alsmede boekomslagen, van papier of van karton:
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vrij

—

4820 10

– registers, comptabiliteitsboeken, zakboekjes, orderboekjes,

kwitantieboekjes, agenda's, blocnotes en dergelijke artikelen:
4820 10 10

– – registers, comptabiliteitsboeken, orderboekjes en kwitantie

boekjes
4820 10 30

– – zakboekjes, blocnotes, brievenblocs en memorandablocs

vrij

—

4820 10 50

– – agenda's

vrij

—

4820 10 90

– – andere

vrij

—

4820 20 00

– schriften

vrij

—

4820 30 00

– opbergmappen, mappen en banden (andere dan boekomsla

vrij

—

vrij

—

gen), alsmede omslagen voor dossiers
4820 40 00

– sets kettingformulieren en andere sets formulieren, ook in

dien voorzien van carbonpapier
4820 50 00

– albums voor monstercollecties of voor verzamelingen

vrij

—

4820 90 00

– andere

vrij

—

4821

Etiketten van alle soorten, van papier of van karton, al dan
niet bedrukt:

4821 10

– bedrukt:

4821 10 10

– – zelfklevend

vrij

—

4821 10 90

– – andere

vrij

—

4821 90

– andere:

4821 90 10

– – zelfklevend

vrij

—

4821 90 90

– – andere

vrij

—

4822

Klossen, hulzen, buisjes, spoelen en dergelijke opwindmidde
len, van papierstof, van papier of van karton, ook indien ge
perforeerd of gehard:

4822 10 00

– van de soort gebruikt voor het opwinden van textielgarens

vrij

—

4822 90 00

– andere

vrij

—

4823

Ander papier en karton, alsmede andere cellulosewatten en
vliezen van cellulosevezels, op maat gesneden; andere werken
van papierstof, van papier, van karton, van cellulosewatten of
van vliezen van cellulosevezels:

4823 20 00

– filtreerpapier en -karton

vrij

—

4823 40 00

– diagrampapier voor registreerapparaten, op rollen, in bladen

vrij

—

of in schijven
– presenteerbladen, schalen, borden, kopjes, bekers en derge

lijke artikelen, van papier of van karton:
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vrij

—

4823 61 00

– – van bamboe

4823 69

– – andere:

4823 69 10

– – – presenteerbladen, schalen en borden

vrij

—

4823 69 90

– – – andere

vrij

—

4823 70

– werken van papierstof, gevormd of geperst:

4823 70 10

– – gevormde platen en gevormde dozen, voor het verpakken van

eieren

vrij

—

4823 70 90

– – andere

vrij

—

4823 90

– andere:

4823 90 40

– – papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschre

vrij

—

vrij

—

ven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden
4823 90 85

– – andere
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HOOFDSTUK 49
ARTIKELEN VAN DE UITGEVERIJ, VAN DE PERS OF VAN EEN
ANDERE GRAFISCHE INDUSTRIE; GESCHREVEN OF GETYPTE
TEKSTEN EN PLANNEN
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) fotografische negatieven of positieven, op transparante drager (hoofdstuk
37);
b) kaarten, plattegronden en globes, in reliëf, ook indien bedrukt (post 9023);
c) speelkaarten en andere artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95;
d) originele gravures, etsen en litho's (post 9702), postzegels, fiscale zegels,
gefrankeerde enveloppen en postkaarten, eerstedagenveloppen en derge
lijke artikelen, bedoeld bij post 9704, alsmede antiquiteiten, zijnde voor
werpen ouder dan honderd jaar en andere artikelen, bedoeld bij hoofd
stuk 97.
2. Voor de toepassing van hoofdstuk 49 wordt onder „drukwerk” en „gedrukt”
mede verstaan: gereproduceerd door een stencilmachine, verkregen met be
hulp van een automatische gegevensverwerkende machine of door gaufreren,
fotograferen, fotokopiëren, thermokopiëren of typen.
3. Gekartonneerde of ingebonden kranten en gekartonneerde of ingebonden tijd
schriften, alsmede verzamelingen van kranten en van tijdschriften in een ge
meenschappelijke omslag, vallen onder post 4901, ook indien zij reclame
bevatten.
4. Onder post 4901 vallen eveneens:
a) verzamelingen van gedrukte reproducties van kunstwerken, van tekenin
gen, enz., zijnde complete werken met doorlopend genummerde bladzij
den, die een boek in een of meer delen vormen, voor zover deze repro
ducties vergezeld zijn van een op die kunstwerken of op hun makers
betrekking hebbende tekst;
b) verzamelingen van platen, die als supplement bij een boek zijn gevoegd;
c) katernen en losse vellen, ongeacht het formaat daarvan, die een compleet
boek of een deel daarvan uitmaken en bestemd zijn om te worden gebro
cheerd, gekartonneerd, ingenaaid of ingebonden.
Katernen en losse vellen, waarop enkel illustraties of gravures voorkomen,
maar geen tekst, behoren evenwel, ongeacht het formaat daarvan, tot post
4911.
5. Behoudens het bepaalde bij aantekening 3 op dit hoofdstuk wordt drukwerk
hoofdzakelijk bedoeld voor het maken van reclame (bijvoorbeeld brochures,
prospectussen, door handelsgroeperingen uitgegeven catalogi en jaarboeken,
toeristische propaganda), niet onder post 4901 ingedeeld. Dergelijk drukwerk
valt onder post 4911.
6. Voor toepassing van post 4903 worden als „prentenalbums en prentenboeken,
voor kinderen” aangemerkt, albums en boeken, voor kinderen, die hun waarde
hoofdzakelijk ontlenen aan de plaatjes en waarvan de tekst slechts bijzaak is.
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vrij

—

gen

vrij

—

4901 99 00

– – andere

vrij

—

4902

Kranten en tijdschriften, ook indien geïllustreerd of reclame
bevattend:

4902 10 00

– viermaal of meer per week verschijnend

vrij

—

4902 90 00

– andere

vrij

—

4903 00 00

Prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken,
voor kinderen

vrij

—

Geschreven of gedrukte muziek, ook indien geïllustreerd en
ook indien ingebonden of ingenaaid

vrij

—

vrij

—

4901

Boeken, brochures en dergelijk drukwerk, ook indien in losse
vellen:

4901 10 00

– in losse vellen, ook indien gevouwen
– andere:

4901 91 00

4904 00 00

– – woordenboeken en encyclopedieën, ook indien in afleverin

4905

Gedrukte cartografische werken van alle soorten (atlassen,
wandkaarten, plattegronden en globes daaronder begrepen):

4905 10 00

– globes
– andere:

4905 91 00

– – boeken en brochures

vrij

—

4905 99 00

– – andere

vrij

—

4906 00 00

Bouwplannen en -tekeningen, alsmede andere plannen en te
keningen, voor technische, industriële, commerciële, topografi
sche en dergelijke doeleinden, zijnde met de hand vervaar
digde originelen; handgeschreven teksten; fotografische repro
ducties op lichtgevoelig papier en carbonafdrukken van de
hiervoor bedoelde plannen, tekeningen en teksten

vrij

—

4907 00

Postzegels, fiscale zegels en dergelijke, ongestempeld, die geldig
zijn of zullen worden in het land waar ze een erkende nomi
nale waarde hebben of zullen hebben; gezegeld papier; bank
biljetten; cheques; aandelen, obligaties en dergelijke effecten:

4907 00 10

– postzegels, fiscale zegels en dergelijke

vrij

—

4907 00 30

– bankbiljetten

vrij

—

4907 00 90

– andere

vrij

—

4908

Decalcomanieën van alle soorten:

4908 10 00

– verglaasbare decalcomanieën

vrij

—

4908 90 00

– andere

vrij

—

4909 00 00

Prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten; gedrukte
kaarten met persoonlijke wensen of mededelingen, ook indien
geïllustreerd of met garneringen, al dan niet met enveloppe

vrij

—
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Kalenders van alle soorten, gedrukt, kalenderblokken daar
onder begrepen

vrij

—

4910 00 00
4911

Ander drukwerk, prenten, gravures en foto's daaronder be
grepen:

4911 10

– reclamedrukwerk, handelscatalogi en dergelijke:

4911 10 10

– – handelscatalogi

vrij

—

4911 10 90

– – ander

vrij

—

– ander:

4911 91 00

– – prenten, gravures, foto's en andere afbeeldingen

vrij

—

4911 99 00

– – ander

vrij

—
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AFDELING XI
TEXTIELSTOFFEN EN TEXTIELWAREN
Aantekeningen
1.

Deze afdeling omvat niet:
a) dierlijk haar voor borstelwerk (post 0502); paardenhaar (crin) en afval
daarvan (post 0511);
b) mensenhaar en werken daarvan (posten 0501, 6703 en 6704); persdoeken
en grove weefsels van mensenhaar, van de soort gewoonlijk gebruikt in
oliepersen of voor dergelijk technisch gebruik, behoren evenwel tot post
5911;
c) linters van katoen en andere plantaardige producten bedoeld bij hoofd
stuk 14;
d) asbest bedoeld bij post 2524, alsmede werken van asbest en andere
producten bedoeld bij post 6812 of 6813;
e) artikelen bedoeld bij post 3005 of 3006; garens gebruikt voor het
schoonmaken tussen de tanden (floszijde), opgemaakt voor de verkoop
in het klein, bedoeld bij post 3306;
f) lichtgevoelig textiel bedoeld bij de posten 3701 tot en met 3704;
g) monofilamenten waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede
meer dan 1 mm bedraagt, strippen en artikelen van dergelijke vorm (bij
voorbeeld kunststro) met een schijnbare breedte van meer dan 5 mm, van
kunststof (hoofdstuk 39), alsmede vlechten, weefsels en ander manden
makerswerk van deze artikelen (hoofdstuk 46);
h) weefsels, brei- en haakwerk, vilt en gebonden textielvlies, geïmpregneerd
met kunststof, voorzien van een deklaag van kunststof of met inlagen
van kunststof, alsmede werken daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 39;
ij) weefsels, brei- en haakwerk, vilt en gebonden textielvlies, geïmpregneerd
met rubber, voorzien van een deklaag van rubber of met inlagen van
rubber, alsmede werken daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 40;
k) niet-onthaarde huiden en vellen (hoofdstuk 41 of 43) en werken van bont
of van namaakbont, bedoeld bij post 4303 of 4304;
l) artikelen van textielstoffen bedoeld bij post 4201 of 4202;
m) producten en artikelen bedoeld bij hoofdstuk 48 (bijvoorbeeld cellulose
watten);
n) schoeisel en delen daarvan, beenkappen, slobkousen en dergelijke arti
kelen bedoeld bij hoofdstuk 64;
o) hoofddeksels, haarnetjes daaronder begrepen, alsmede delen daarvan,
bedoeld bij hoofdstuk 65;
p) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 67;
q) textielstoffen bedekt met schuur-, slijp- of polijstmiddelen (post 6805),
alsmede koolstofvezels en werken daarvan bedoeld bij post 6815;
r) glasvezels en werken daarvan; etskant en borduurwerk zonder zichtbaar
grondweefsel, vervaardigd met borduurgaren van glasvezels (hoofdstuk
70);
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s) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, artikelen
voor bedden, verlichtingstoestellen);
t) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen,
sportartikelen, netten);
u) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 96 (bijvoorbeeld borstels, reisnaaigarni
turen, treksluitingen, inktlinten voor schrijfmachines, maandverbanden en
tampons, luiers en inlegluiers voor baby's);
v) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 97.
2.

A) Textielwaren bedoeld bij de hoofdstukken 50 tot en met 55 of bij post
5809 of 5902, bestaande uit twee of meer textielstoffen, worden in
gedeeld als zouden zij geheel bestaan uit de textielstof die in gewicht
overheerst over elk van de andere textielstoffen.
Indien geen van de textielstoffen in gewicht overheerst, worden de tex
tielwaren ingedeeld alsof zij volledig uit de textielstof bestaan die valt
onder de post die, van de gelijkelijk in aanmerking komende posten, in
volgorde van nummering het laatst is geplaatst.
B) Voor de toepassing van deze regel geldt bovendien het volgende:
a) omwoeld paardenhaar (post 5110) en metaalgarens (post 5605) wor
den geacht voor hun totale gewicht één textielstof te zijn; de draden
van metaal worden, voor de indeling van de weefsels waarin zij zijn
verwerkt, aangemerkt als textiel;
b) bij de indeling wordt in de eerste plaats het van toepassing zijnde
hoofdstuk vastgesteld en daarna de van toepassing zijnde post van dat
hoofdstuk, waarbij alle textielstoffen, die niet tot dat hoofdstuk beho
ren, buiten beschouwing worden gelaten;
c) de hoofdstukken 54 en 55 worden aangemerkt als één enkel hoofd
stuk, indien de textielwaren zowel textielstoffen bedoeld bij de hoofd
stukken 54 en 55 als bedoeld bij andere hoofdstukken bevatten;
d) de textielstoffen bedoeld bij eenzelfde hoofdstuk of bij eenzelfde post,
worden als één textielstof aangemerkt.
C) De in de letters A) en B) vervatte regels gelden ook ten aanzien van de
garens bedoeld bij de aantekeningen 3, 4, 5 of 6 hierna.

3.

A) In deze afdeling worden, behoudens de in letter B) hierna gemaakte
uitzonderingen, aangemerkt als „bindgaren, touw en kabel”, de garens
(eendraads, getwijnd of gekabeld):
a) van zijde of van afval van zijde, van meer dan 20 000 decitex;
b) van synthetische of van kunstmatige vezels (die verkregen uit meer
dan een monofilament bedoeld bij hoofdstuk 54 daaronder begrepen),
van meer dan 10 000 decitex;
c) van hennep of van vlas:
1) gepolijst of geglansd, van 1 429 decitex of meer;
2) niet gepolijst en niet geglansd, van meer dan 20 000 decitex;
d) van kokosvezels, samengesteld uit drie of meer draden;
e) van andere plantaardige vezels, van meer dan 20 000 decitex;
f) die zijn gewapend met metaaldraad.
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B) De in letter A) vervatte regels gelden niet ten aanzien van:
a) garens van wol, van haar of van paardenhaar en papiergarens, andere
dan die gewapend met metaaldraad;
b) kabel van synthetische of kunstmatige filamenten, bedoeld bij hoofd
stuk 55 en multifilamenten zonder twist of met twist van minder dan
5 toeren (slagen) per meter, bedoeld bij hoofdstuk 54;
c) poil de Messine (crin de Florence) bedoeld bij post 5006 en monofila
menten bedoeld bij hoofdstuk 54;
d) metaalgarens bedoeld bij post 5605; de indeling van met metaaldraad
gewapende textielgarens is geregeld in letter A), onder f), hiervoor;
e) chenillegarens, omwoelde garens en kettingsteekgarens, bedoeld bij
post 5606.
4.

A) Voor de toepassing van de hoofdstukken 50, 51, 52, 54 en 55 worden,
behoudens de in letter B) hierna gemaakte uitzonderingen, aangemerkt
als „opgemaakt voor de verkoop in het klein”, de garens (eendraads,
getwijnd of gekabeld) die zijn opgemaakt:
a) op kaarten, klossen, buisjes en dergelijke opwindmiddelen, met een
gewicht (het gewicht van het opwindmiddel meegerekend) van niet
meer dan:
1) 85 g voor zijde, voor afval van zijde en voor synthetische of
kunstmatige filamenten;
2) 125 g voor andere textielstoffen;
b) in bollen, kluwens of strengen met een gewicht van niet meer dan:
1) 85 g voor synthetische of kunstmatige filamenten van minder dan
3 000 decitex, voor zijde en voor afval van zijde;
2) 125 g voor andere garens van minder dan 2 000 decitex;
3) 500 g voor andere garens;
c) in strengen, die door een of meer verdeeldraden zijn onderverdeeld in
van elkaar gescheiden strengetjes van gelijk gewicht, dat niet hoger is
dan:
1) 85 g voor zijde, voor afval van zijde en voor synthetische of
kunstmatige filamenten;
2) 125 g voor andere garens.
B) De in letter A) vervatte regels gelden niet ten aanzien van:
a) eendraadsgarens, ongeacht de textielstof waaruit zij zijn vervaardigd,
met uitzondering van:
1) eendraadsgarens van wol of van fijn haar, ongebleekt;
2) eendraadsgarens van wol of van fijn haar, gebleekt, geverfd of
bedrukt, van meer dan 5 000 decitex;
b) getwijnde of gekabelde garens, ongebleekt:
1) van zijde of van afval van zijde, ongeacht de opmaak;
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2) van andere textielstoffen (met uitzondering van wol en van fijn
haar) in strengen;
c) getwijnde of gekabelde garens, van zijde of van afval van zijde,
gebleekt, geverfd of bedrukt, van niet meer dan 133 decitex;
d) eendraadsgarens, getwijnde of gekabelde garens, ongeacht de textiel
stof waaruit zij zijn vervaardigd, opgemaakt:
1) op gekruishaspelde strengen;
2) op een opwindmiddel of op enigerlei andere wijze, waaruit het
gebruik van die garens in de textielindustrie blijkt (bijvoorbeeld
op buisjes voor twijnmachines, op cops, op spoelen of op kegel
vormige pijpjes, dan wel als cocons voor borduurmachines).
5.

Voor de toepassing van de posten 5204, 5401 en 5508 worden als „naaiga
rens” aangemerkt, getwijnde of gekabelde garens, die aan de volgende voor
waarden voldoen:
a) opgemaakt op een opwindmiddel (bijvoorbeeld klossen of buisjes) met
een gewicht (het gewicht van het opwindmiddel meegerekend) van niet
meer dan 1 000 g;
b) geappreteerd met het oog op hun gebruik als naaigaren, en
c) met een „Z” — eindtwist.

6.

7.

Voor de toepassing van deze afdeling worden als „garens met een hoge
sterktegraad” aangemerkt, garens met een sterktegraad, uitgedrukt in cN/tex
(centinewton per tex), van meer dan:
— voor eendraadsgarens van nylon of van andere poly
amiden, alsmede van polyesters:

60 cN/tex,

— voor getwijnde of gekabelde garens, van nylon of van
andere polyamiden, alsmede van polyesters:

53 cN/tex,

— voor eendraadsgarens, alsmede voor getwijnde of geka
belde garens, van viscoserayon:

27 cN/tex.

Voor de toepassing van deze afdeling worden aangemerkt als „geconfectio
neerd”:
a) artikelen die anders dan vierkant of rechthoekig zijn gesneden;
b) artikelen geproduceerd in de afgewerkte staat en gereed voor gebruik of
bruikbaar zijn nadat ze zijn gescheiden door het enkel doorsnijden van de
niet-geweven verbindende draden, niet genaaid of anderszins aanvullend
bewerkt, zoals bepaalde droogdoeken, handdoeken, tafellakens, (vierkan
te) halsdoeken en dekens;
c) op maat gesneden artikelen met ten minste een thermisch gelaste boord
met een zichtbaar spits toelopende of gecomprimeerde rand en met de
andere boorden behandeld zoals beschreven in een van de alinea's van
deze aantekening, maar met uitzondering van weefsels waarvan de randen
door middel van thermosnijden of op een andere eenvoudige manier zijn
afgezet om rafelen te voorkomen;
d) artikelen waarvan de boorden zijn gezoomd, ongeacht op welke wijze,
ook indien met een rolnaad, alsmede artikelen afgezet met geknoopte
franje die is verkregen, hetzij met behulp van de draden van het weefsel
zelf, hetzij door het aanbrengen van draden; weefsels aan het stuk waar
van de randen wegens het ontbreken van zelfkanten zijn afgezet om
rafelen te voorkomen, worden echter niet als „geconfectioneerd” aange
merkt;
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e) artikelen die zijn gesneden, ongeacht in welke vorm, en die, door het
uittrekken van draden, van motieven enz. zijn voorzien;
f) artikelen die zijn aaneengenaaid, aaneengelijmd of anderszins aaneengezet
(met uitzondering van stukken van eenzelfde soort textiel, die aan de
uiteinden zijn aaneengehecht teneinde een stuk met een grotere lengte
te verkrijgen en met uitzondering van stoffen die bestaan uit twee of meer
op elkaar gelegde en daarna aaneengestikte lagen textiel, ook indien met
een tussenlaag van watten);
g) artikelen, in vorm gebreid of gehaakt, afzonderlijk aangeboden dan wel
aangeboden in twee of meer eenheden aan het stuk.
8.

Voor de toepassing van de hoofdstukken 50 tot en met 60:
a) hebben de hoofdstukken 50 tot en met 55 en 60 en, voor zover uit de
context niet het tegendeel blijkt, de hoofdstukken 56 tot en met 59 geen
betrekking op artikelen die, volgens aantekening 7 hiervoor, als gecon
fectioneerd zijn aan te merken;
b) de hoofdstukken 50 tot en met 55 en 60 omvatten geen artikelen bedoeld
bij de hoofdstukken 56 tot en met 59.

9.

Als weefsels in de zin van de hoofdstukken 50 tot en met 55 worden even
eens aangemerkt producten bestaande uit lagen evenwijdig liggende textiel
draden, die zodanig op elkaar zijn geplaatst, dat de draden van de verschil
lende lagen elkaar onder een scherpe of een rechte hoek kruisen en op die
kruispunten met behulp van een kleefstof of door thermisch lassen aan elkaar
zijn gehecht.

10. Elastische producten bestaande uit textielstoffen gecombineerd met rubber
draden worden ingedeeld onder deze afdeling.
11. Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder „geïmpregneerd” mede
verstaan „gedipt”.
12. Voor de toepassing van deze afdeling worden onder „polyamiden” mede
verstaan „aramiden”.
13. In deze afdeling en, in voorkomend geval, elders in de nomenclatuur worden
aangemerkt als „elastomeergarens”, filamentgarens (monofilamenten daar
onder begrepen) van synthetische textielstoffen, andere dan getextureerde
garens, die niet afbreken indien zij uitgerekt worden tot driemaal hun aan
vankelijke lengte en die, na te zijn uitgerekt tot tweemaal hun aanvankelijke
lengte, binnen vijf minuten weer krimpen tot een lengte niet groter dan
anderhalfmaal hun aanvankelijke lengte
14. Tenzij uit de context het tegendeel blijkt, worden kledingstukken van textiel
die onder verschillende posten vallen, ingedeeld onder hun eigen post, zelfs
indien zij zijn opgemaakt in stellen of assortimenten voor de verkoop in het
klein. Voor de toepassing van deze aantekening worden onder „kledingstuk
ken van textiel” verstaan kledingstukken bedoeld bij de posten 6101 tot en
met 6114 en 6201 tot en met 6211.
Aanvullende aantekeningen
1. In deze afdeling en, in voorkomend geval, elders in de nomenclatuur worden
aangemerkt als:
a) „ongebleekte garens”:
1) garens die de natuurlijke kleur hebben van de vezels waaruit zij zijn
samengesteld en die niet gebleekt, niet geverfd (ook niet in de massa)
of niet bedrukt zijn;
2) garens met een vage kleur (grisaillegarens) vervaardigd van rafelingen.
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Deze garens mogen zijn behandeld met een kleurloos appret of met een
vluchtige kleurstof (die verdwijnt door het enkel wassen met zeep) en
mogen in het geval van synthetische of kunstmatige vezels, in de specie
zijn behandeld met een matteringsmiddel (bijvoorbeeld titaandioxide);
b) „gebleekte garens”:
1) garens die een bleekproces hebben ondergaan, of zijn vervaardigd van
gebleekte vezels, of, voor zover niet anders is bepaald, wit zijn geverfd
(ook indien in de massa), dan wel zijn behandeld met een wit appret;
2) garens bestaande uit een mengsel van ongebleekte en gebleekte vezels;
3) getwijnde of gekabelde garens bestaande uit ongebleekte en gebleekte
garens;
c) „gekleurde (geverfde of bedrukte) garens”:
1) garens die, anders dan wit of met een vluchtige kleurstof, zijn geverfd
(ook indien in de massa) of zijn bedrukt, dan wel zijn vervaardigd van
geverfde of bedrukte vezels;
2) garens bestaande uit een mengsel van verschillend gekleurde vezels of
van een mengsel van ongebleekte of gebleekte vezels met gekleurde
vezels (jaspé- en melangegarens), dan wel met tussenruimten in een of
meer kleuren zijn bedrukt (zogenaamde chinégarens);
3) garens vervaardigd van bedrukte lonten of van bedrukte voorgarens;
4) getwijnde of gekabelde garens bestaande uit ongebleekte of gebleekte
garens en gekleurde garens.
Vorenstaande definities zijn mutatis mutandis van toepassing op monofila
menten, strippen en artikelen van dergelijke vorm, bedoeld bij hoofd
stuk 54;
d) „ongebleekte weefsels”:
weefsels vervaardigd van ongebleekte garens en die niet zijn gebleekt,
noch geverfd of bedrukt. Deze weefsels mogen zijn behandeld met een
kleurloos appret of met een vluchtige kleurstof;
e) „gebleekte weefsels”:
1) weefsels aan het stuk, die zijn gebleekt of, voor zover niet anders is
bepaald, wit zijn geverfd dan wel zijn behandeld met een wit appret;
2) weefsels bestaande uit gebleekte garens;
3) weefsels bestaande uit ongebleekte en gebleekte garens;
f) „geverfde weefsels”:
1) weefsels aan het stuk, die anders dan wit (voor zover niet anders is
bepaald), in één enkele kleur zijn geverfd of met een gekleurd appret,
anders dan wit (voor zover niet anders is bepaald), zijn behandeld;
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2) weefsels bestaande uit gekleurde garens van één kleur;
g) „weefsels van verschillend gekleurd garen”:
weefsels (andere dan bedrukte weefsels):
1) bestaande uit garens van verschillende kleuren of van nuances van
dezelfde kleur (andere dan de natuurlijke kleur van de vezels waaruit
zij zijn samengesteld);
2) bestaande uit ongebleekte of gebleekte garens en gekleurde garens;
3) bestaande uit jaspé- of melangegarens.
(In alle gevallen worden de garens gebruikt voor de zelfkanten en de
stukeinden buiten beschouwing gelaten);
h) „bedrukte weefsels”:
weefsels aan het stuk, bedrukt, ook indien vervaardigd van verschillend
gekleurde garens.
(Als bedrukte weefsels worden eveneens aangemerkt: weefsels voorzien
van dessins die, bijvoorbeeld, zijn aangebracht met penseel of verfspuit,
door middel van transfers, met scheerhaar of door batikken.)
Het merceriseren beïnvloedt geenszins de indeling van garens en weefsels
volgens vorenstaande definities.
De vorenstaande definities onder d) tot en met h) zijn mutatis mutandis
van toepassing op brei- en haakwerk aan het stuk;
ij) „platbinding”:
een weefselstructuur waarin iedere inslagdraad afwisselend over en onder
de achtereenvolgende kettingdraden en iedere kettingdraad afwisselend
over en onder de achtereenvolgende inslagdraden gaat.
2. A) Producten bedoeld bij de hoofdstukken 56 tot en met 63, bestaande uit
twee of meer textielstoffen, worden aangemerkt als geheel samengesteld
uit de textielstof die, overeenkomstig aantekening 2 op deze afdeling,
bepalend zou zijn voor de indeling van de goederen bedoeld bij de hoofd
stukken 50 tot en met 55 of post 5809 en die zijn samengesteld uit
diezelfde textielstoffen.
B) Voor de toepassing van deze regel wordt:
a) in daartoe aanleiding gevende gevallen, alleen rekening gehouden met
het gedeelte dat, aan de hand van algemene regel 3 voor de inter
pretatie van de nomenclatuur, de indeling bepaalt;
b) voor de textielproducten bestaande uit een grondweefsel bedekt met
een pool of met lussen, geen rekening gehouden met het grondweefsel;
c) voor borduurwerk bedoeld bij post 5810, en voor artikelen daarvan,
alleen rekening gehouden met het grondweefsel. Voor de indeling van
etskant of van ander borduurwerk zonder zichtbaar grondweefsel, en
van artikelen daarvan, wordt echter alleen rekening gehouden met de
borduurgarens.
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HOOFDSTUK 50
ZIJDE

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

5001 00 00

Cocons van zijderupsen, geschikt om te worden afgehaspeld

vrij

—

5002 00 00

Ruwe zijde (haspelzijde of grège), niet gemoulineerd

vrij

—

5003 00 00

Afval van zijde (cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld,
afval van garen en rafelingen daaronder begrepen)

vrij

—

5004 00

Garens van zijde (andere dan de garens van afval van zijde),
niet opgemaakt voor de verkoop in het klein:

5004 00 10

– ongebleekt, ontgomd of gebleekt

4

—

5004 00 90

– andere

4

—

5005 00

Garens van afval van zijde, niet opgemaakt voor de verkoop in
het klein:

5005 00 10

– ongebleekt, ontgomd of gebleekt

2,9

—

5005 00 90

– andere

2,9

—

5006 00

Garens van zijde of van afval van zijde, opgemaakt voor de
verkoop in het klein; poil de Messine (crin de Florence):

5006 00 10

– garens van zijde

5

—

5006 00 90

– garens van vlokzijde of van bourrette; poil de Messine (crin de

2,9

—

3

m2

Florence)
5007

Weefsels van zijde of van afval van zijde:

5007 10 00

– weefsels van bourrette

5007 20

– andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten

zijde of afval van zijde, andere dan bourrette:
– – crêpe:

5007 20 11

– – – ongebleekt, ontgomd of gebleekt

6,9

m2

5007 20 19

– – – andere

6,9

m2

5,3

m2

– – pongée, habutai, honan, shantoeng, corah en dergelijke weef

sels uit het Verre Oosten, van zuivere zijde (niet vermengd met
vlokzijde, met bourrette of met andere textielstoffen):
5007 20 21

– – – met platbinding, ongebleekt of enkel ontgomd
– – – andere:

5007 20 31

– – – – met platbinding

7,5

m2

5007 20 39

– – – – andere

7,5

m2

7,2

m2

– – andere:

5007 20 41

– – – doorzichtige weefsels
– – – andere:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

5007 20 51

– – – – ongebleekt, ontgomd of gebleekt

7,2

m2

5007 20 59

– – – – geverfd

7,2

m2

75 cm

7,2

m2

5007 20 69

– – – – – andere

7,2

m2

5007 20 71

– – – – bedrukt

7,2

m2

5007 90

– andere weefsels:

5007 90 10

– – ongebleekt, ontgomd of gebleekt

6,9

m2

5007 90 30

– – geverfd

6,9

m2

5007 90 50

– – van verschillend gekleurd garen

6,9

m2

5007 90 90

– – bedrukt

6,9

m2

– – – – van verschillend gekleurd garen:

5007 20 61

– – – – – met een breedte van meer dan 57 doch niet meer dan
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HOOFDSTUK 51
WOL, FIJN HAAR EN GROF HAAR; GARENS EN WEEFSELS VAN
PAARDENHAAR (CRIN)
Aantekening
1. Voor de toepassing van de nomenclatuur wordt verstaan onder:
a) „wol”, de natuurlijke vezel afkomstig van de vacht van schapen en van
lammeren;
b) „fijn haar”, het haar van alpaca's, van lama's, van vicuna's (vigognes), van
kamelen en dromedarissen, van yakken, van angorageiten, van tibetgeiten,
van kasjmiergeiten en van dergelijke geiten (met uitzondering van gewone
geiten), van konijnen (angorakonijnen daaronder begrepen), van hazen, van
bevers, van nutria's en van muskusratten;
c) „grof haar”, het haar van dieren niet genoemd onder a) of b) hiervoor,
ander dan dierlijk haar voor borstelwerk (post 0502) en paardenhaar (crin)
(post 0511).

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

5101

Wol, niet gekaard en niet gekamd:
– ongewassen, ruggewassen wol daaronder begrepen:

5101 11 00

– – scheerwol

vrij

—

5101 19 00

– – andere

vrij

—

– ontvet, niet gecarboniseerd:

5101 21 00

– – scheerwol

vrij

—

5101 29 00

– – andere

vrij

—

5101 30 00

– gecarboniseerd

vrij

—

5102

Fijn haar en grof haar, niet gekaard en niet gekamd:

vrij

—

– fijn haar:

5102 11 00

– – van kasjmiergeiten

5102 19

– – ander:

5102 19 10

– – – van angorakonijnen

vrij

—

5102 19 30

– – – van alpaca's, van lama's en van vicuna's (vigognes)

vrij

—

5102 19 40

– – – van kamelen en dromedarissen, van yakken, van angora- en

vrij

—

vrij

—

vrij

—

tibetgeiten en van dergelijke geiten
5102 19 90

– – – van konijnen, andere dan angorakonijnen, van hazen, van

bevers, van nutria's en van muskusratten
5102 20 00

– grof haar
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

5103

Afval van wol, van fijn haar of van grof haar, afval van garen
daaronder begrepen doch met uitzondering van rafelwol en
van rafelingen van haar:

5103 10

– kammeling van wol of van fijn haar:

5103 10 10

– – niet gecarboniseerd

vrij

—

5103 10 90

– – gecarboniseerd

vrij

—

5103 20 00

– ander afval van wol of van fijn haar

vrij

—

5103 30 00

– afval van grof haar

vrij

—

5104 00 00

Rafelwol en rafelingen van fijn haar of van grof haar

vrij

—

5105

Wol, fijn haar en grof haar, gekaard of gekamd (gekamd vlies
daaronder begrepen):

5105 10 00

– gekaarde wol

2

—

– gekamde wol:

5105 21 00

– – gekamd vlies

2

—

5105 29 00

– – andere

2

—

– fijn haar, gekaard of gekamd:

5105 31 00

– – van kasjmiergeiten

2

—

5105 39 00

– – ander

2

—

5105 40 00

– grof haar, gekaard of gekamd

2

—

5106

Kaardgaren van wol, niet opgemaakt voor de verkoop in het
klein:

5106 10

– bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol:

5106 10 10

– – ongebleekt

3,8

—

5106 10 90

– – ander

3,8

—

5106 20

– bevattende minder dan 85 gewichtspercenten wol:

5106 20 10

– – bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol en fijn haar

4 (1)

—

– – ander:

5106 20 91

– – – ongebleekt

4

—

5106 20 99

– – – ander

4

—

5107

Kamgaren van wol, niet opgemaakt voor de verkoop in het
klein:

5107 10

– bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol:

5107 10 10

– – ongebleekt

3,8

—

(1) Autonoom douanerecht: 3,8.
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3,8

—

5107 10 90

– – ander

5107 20

– bevattende minder dan 85 gewichtspercenten wol:
– – bevattende ten minste 85 gewichtspercenten wol en fijn haar:

5107 20 10

– – – ongebleekt

4

—

5107 20 30

– – – ander

4

—

– – ander:
– – – enkel of hoofdzakelijk gemengd met synthetische stapelve

zels:
5107 20 51

– – – – ongebleekt

4

—

5107 20 59

– – – – ander

4

—

– – – anders gemengd:

5107 20 91

– – – – ongebleekt

4

—

5107 20 99

– – – – ander

4

—

5108

Garens van fijn haar, gekaard of gekamd, niet opgemaakt
voor de verkoop in het klein:

5108 10

– gekaard:

5108 10 10

– – ongebleekt

3,2

—

5108 10 90

– – andere

3,2

—

5108 20

– gekamd:

5108 20 10

– – ongebleekt

3,2

—

5108 20 90

– – andere

3,2

—

5109

Garens van wol of van fijn haar, opgemaakt voor de verkoop
in het klein:

5109 10

– bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol of fijn haar:

5109 10 10

– – in bollen, kluwens of strengen met een gewicht van meer dan

3,8

—

125 doch niet meer dan 500 g
5109 10 90

– – andere

5

—

5109 90 00

– andere

5

—

5110 00 00

Garens van grof haar of van paardenhaar (crin) (omwoeld
paardenhaar daaronder begrepen), ook indien opgemaakt
voor de verkoop in het klein

3,5

—

8

m2

5111

Weefsels van gekaarde wol of van gekaard fijn haar:
– bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol of fijn haar:

5111 11 00

2

– – met een gewicht van niet meer dan 300 g/m
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

7,2

m2

8

m2

8

m2

5111 19 00

– – andere

5111 20 00

– andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunst

matige filamenten gemengd
5111 30

– andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunst

matige stapelvezels gemengd:
2

5111 30 10

– – met een gewicht van niet meer dan 300 g/m

5111 30 80

– – met een gewicht van meer dan 300 g/m

5111 90

– andere:

5111 90 10

– – bevattende in totaal meer dan 10 gewichtspercenten textielstof

2

fen van hoofdstuk 50
– – andere:
2

5111 90 91

– – – met een gewicht van niet meer dan 300 g/m

5111 90 98

– – – met een gewicht van meer dan 300 g/m

5112

Weefsels van gekamde wol of van gekamd fijn haar:

2

– bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol of fijn haar:

5112 11 00

– – met een gewicht van niet meer dan 200 g/m

2

8

m2

5112 19 00

– – andere

8

m2

5112 20 00

– andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunst

8

m2

8

m2

8

m2

7,2

m2

8

m2

8

m2

5,3

m2

matige filamenten gemengd
5112 30

– andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunst

matige stapelvezels gemengd:
2

5112 30 10

– – met een gewicht van niet meer dan 200 g/m

5112 30 80

– – met een gewicht van meer dan 200 g/m

5112 90

– andere:

5112 90 10

– – bevattende in totaal meer dan 10 gewichtspercenten textielstof

2

fen van hoofdstuk 50
– – andere:
2

5112 90 91

– – – met een gewicht van niet meer dan 200 g/m

5112 90 98

– – – met een gewicht van meer dan 200 g/m

5113 00 00

Weefsels van grof haar of van paardenhaar (crin)

2
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▼B
HOOFDSTUK 52
KATOEN
Aanvullende aantekening
1. Voor de toepassing van de onderverdelingen 5209 42 en 5211 42 worden
aangemerkt als „denim”, weefsels uit garens van verschillende kleuren, met
een drie- of vierschachtskettingkeperbinding (die met een vierkantskruiskeper
binding daaronder begrepen), waarvan de kettingdraden van een en dezelfde
kleur zijn en de inslagdraden ongebleekt, gebleekt of grijs geverfd zijn, dan
wel zijn gekleurd in een lichtere kleurschakering dan de kettingdraden.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

5201 00

Katoen, niet gekaard en niet gekamd:

5201 00 10

– hydrofiel of gebleekt

vrij

—

5201 00 90

– andere

vrij

—

5202

Afval van katoen (afval van garen en rafelingen daaronder
begrepen):

5202 10 00

– afval van garen

vrij

—

– ander:

5202 91 00

– – rafelingen

vrij

—

5202 99 00

– – ander

vrij

—

5203 00 00

Katoen, gekaard of gekamd

vrij

—

5204

Naaigarens van katoen, ook indien opgemaakt voor de ver
koop in het klein:
– niet opgemaakt voor de verkoop in het klein:

5204 11 00

– – bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

4

—

5204 19 00

– – andere

4

—

5204 20 00

– opgemaakt voor de verkoop in het klein

5

—

5205

Garens van katoen (andere dan naaigarens), bevattende 85 of
meer gewichtspercenten katoen, niet opgemaakt voor de ver
koop in het klein:

4

—

4

—

4

—

4

—

– eendraadsgarens van niet-gekamde vezels:

5205 11 00

– – van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm)

5205 12 00

– – van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex

(meer dan 14 doch niet meer dan 43 Nm)
5205 13 00

– – van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex

(meer dan 43 doch niet meer dan 52 Nm)
5205 14 00

– – van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex

(meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm)
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4,4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

5205 15

– – van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm):

5205 15 10

– – – van minder dan 125 doch niet minder dan 83,33 decitex

(meer dan 80 doch niet meer dan 120 Nm)

5205 15 90

– – – van minder dan 83,33 decitex (meer dan 120 Nm)

– eendraadsgarens van gekamde vezels:

5205 21 00

– – van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm)

5205 22 00

– – van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex

(meer dan 14 doch niet meer dan 43 Nm)

5205 23 00

– – van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex

(meer dan 43 doch niet meer dan 52 Nm)

5205 24 00

– – van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex

(meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm)

5205 26 00

– – van minder dan 125 doch niet minder dan 106,38 decitex

(meer dan 80 doch niet meer dan 94 Nm)

5205 27 00

– – van minder dan 106,38 doch niet minder dan 83,33 decitex

(meer dan 94 doch niet meer dan 120 Nm)

5205 28 00

– – van minder dan 83,33 decitex (meer dan 120 Nm)

– getwijnde of gekabelde garens van niet-gekamde vezels:

5205 31 00

– – van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) per

enkelvoudige draad

5205 32 00

– – van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex

(meer dan 14 doch niet meer dan 43 Nm) per enkelvoudige
draad

5205 33 00

– – van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex

(meer dan 43 doch niet meer dan 52 Nm) per enkelvoudige
draad

5205 34 00

– – van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex

(meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm) per enkelvoudige
draad

5205 35 00

– – van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm) per enkel

voudige draad
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

– getwijnde of gekabelde garens van gekamde vezels:

5205 41 00

– – van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) per

enkelvoudige draad

5205 42 00

– – van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex

(meer dan 14 doch niet meer dan 43 Nm) per enkelvoudige
draad

5205 43 00

– – van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex

(meer dan 43 doch niet meer dan 52 Nm) per enkelvoudige
draad

5205 44 00

– – van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex

(meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm) per enkelvoudige
draad

5205 46 00

– – van minder dan 125 doch niet minder dan 106,38 decitex

(meer dan 80 doch niet meer dan 94 Nm) per enkelvoudige
draad

5205 47 00

– – van minder dan 106,38 doch niet minder dan 83,33 decitex

(meer dan 94 doch niet meer dan 120 Nm) per enkelvou
dige draad

5205 48 00

– – van minder dan 83,33 decitex (meer dan 120 Nm) per en

kelvoudige draad

5206

Garens van katoen (andere dan naaigarens), bevattende min
der dan 85 gewichtspercenten katoen, niet opgemaakt voor de
verkoop in het klein:

– eendraadsgarens van niet-gekamde vezels:

5206 11 00

– – van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm)

5206 12 00

– – van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex

(meer dan 14 doch niet meer dan 43 Nm)

5206 13 00

– – van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex

(meer dan 43 doch niet meer dan 52 Nm)

5206 14 00

– – van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex

(meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm)

5206 15 00

– – van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm)

– eendraadsgarens van gekamde vezels:
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

5206 21 00

– – van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm)

5206 22 00

– – van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex

(meer dan 14 doch niet meer dan 43 Nm)

5206 23 00

– – van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex

(meer dan 43 doch niet meer dan 52 Nm)

5206 24 00

– – van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex

(meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm)

5206 25 00

– – van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm)

– getwijnde of gekabelde garens van niet-gekamde vezels:

5206 31 00

– – van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) per

enkelvoudige draad

5206 32 00

– – van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex

(meer dan 14 doch niet meer dan 43 Nm) per enkelvoudige
draad

5206 33 00

– – van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex

(meer dan 43 doch niet meer dan 52 Nm) per enkelvoudige
draad

5206 34 00

– – van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex

(meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm) per enkelvoudige
draad

5206 35 00

– – van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm) per enkel

voudige draad

– getwijnde of gekabelde garens van gekamde vezels:

5206 41 00

– – van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) per

enkelvoudige draad

5206 42 00

– – van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex

(meer dan 14 doch niet meer dan 43 Nm) per enkelvoudige
draad

5206 43 00

– – van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex

(meer dan 43 doch niet meer dan 52 Nm) per enkelvoudige
draad

5206 44 00

– – van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex

(meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm) per enkelvoudige
draad
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4

—

5206 45 00

– – van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm) per enkel

voudige draad
5207

Garens van katoen (andere dan naaigarens), opgemaakt voor
de verkoop in het klein:

5207 10 00

– bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen

5

—

5207 90 00

– andere

5

—

5208

Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten
katoen, met een gewicht van niet meer dan 200 g/m2:

8

m2

8

m2

– ongebleekt:
2

5208 11

– – met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 100 g/m :

5208 11 10

– – – weefsels bestemd voor de vervaardiging van bandages,

zwachtels en verbandgaas
5208 11 90

– – – andere

5208 12

– – met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m :

2

– – – met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 doch niet

meer dan 130 g/m2 en met een breedte:

5208 12 16

– – – – van niet meer dan 165 cm

8

m2

5208 12 19

– – – – van meer dan 165 cm

8

m2

2

– – – met platbinding, met een gewicht van meer dan 130 g/m en

met een breedte:
5208 12 96

– – – – van niet meer dan 165 cm

8

m2

5208 12 99

– – – – van meer dan 165 cm

8

m2

5208 13 00

– – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

binding daaronder begrepen
5208 19 00

– – andere weefsels
– gebleekt:

5208 21

– – met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 100 g/

5208 21 10

– – – weefsels bestemd voor de vervaardiging van bandages,

m2:

zwachtels en verbandgaas
5208 21 90

– – – andere

5208 22

– – met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m :

2

– – – met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 doch niet

meer dan 130 g/m2 en met een breedte:

5208 22 16

– – – – van niet meer dan 165 cm

8

m2

5208 22 19

– – – – van meer dan 165 cm

8

m2

2

– – – met platbinding, met een gewicht van meer dan 130 g/m en

met een breedte:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

5208 22 96

– – – – van niet meer dan 165 cm

8

m2

5208 22 99

– – – – van meer dan 165 cm

8

m2

5208 23 00

– – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper

8

m2

8

m2

8

m2

binding daaronder begrepen
5208 29 00

– – andere weefsels
– geverfd:

5208 31 00
5208 32

– – met platbinding, met een gewicht van niet meer dan

100 g/m2

2

– – met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m :
– – – met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 doch niet

meer dan 130 g/m2 en met een breedte:

5208 32 16

– – – – van niet meer dan 165 cm

8

m2

5208 32 19

– – – – van meer dan 165 cm

8

m2

2

– – – met platbinding, met een gewicht van meer dan 130 g/m en

met een breedte:
5208 32 96

– – – – van niet meer dan 165 cm

8

m2

5208 32 99

– – – – van meer dan 165 cm

8

m2

5208 33 00

– – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

binding daaronder begrepen
5208 39 00

– – andere weefsels
– van verschillend gekleurd garen:

5208 41 00

– – met platbinding, met een gewicht van niet meer dan

100 g/m2

2

5208 42 00

– – met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m

5208 43 00

– – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper

binding daaronder begrepen
5208 49 00

– – andere weefsels
– bedrukt:

5208 51 00

– – met platbinding, met een gewicht van niet meer dan

100 g/m2

2

5208 52 00

– – met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m

5208 59

– – andere weefsels:

5208 59 10

– – – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbin

ding daaronder begrepen
5208 59 90

– – – andere

5209

Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten
katoen, met een gewicht van meer dan 200 g/m2:
– ongebleekt:
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

5209 11 00

– – met platbinding

5209 12 00

– – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper

binding daaronder begrepen
5209 19 00

– – andere weefsels
– gebleekt:

5209 21 00

– – met platbinding

5209 22 00

– – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper

binding daaronder begrepen
5209 29 00

– – andere weefsels
– geverfd:

5209 31 00

– – met platbinding

5209 32 00

– – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper

binding daaronder begrepen
5209 39 00

– – andere weefsels
– van verschillend gekleurd garen:

5209 41 00

– – met platbinding

8

m2

5209 42 00

– – denim

8

m2

5209 43 00

– – andere weefsels met drie- of vierschachtskeperbinding, ge

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

lijkzijdige keperbinding daaronder begrepen
5209 49 00

– – andere weefsels
– bedrukt:

5209 51 00

– – met platbinding

5209 52 00

– – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper

binding daaronder begrepen
5209 59 00

– – andere weefsels

5210

Weefsels van katoen, bevattende minder dan 85 gewichtsper
centen katoen, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of
kunstmatige vezels gemengd, met een gewicht van niet meer
dan 200 g/m2:
– ongebleekt:

5210 11 00

– – met platbinding

8

m2

5210 19 00

– – andere weefsels

8

m2

– gebleekt:

5210 21 00

– – met platbinding

8

m2

5210 29 00

– – andere weefsels

8

m2

– geverfd:
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8

m2

8

m2

8

m2

5210 31 00

– – met platbinding

5210 32 00

– – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper

binding daaronder begrepen
5210 39 00

– – andere weefsels
– van verschillend gekleurd garen:

5210 41 00

– – met platbinding

8

m2

5210 49 00

– – andere weefsels

8

m2

– bedrukt:

5210 51 00

– – met platbinding

8

m2

5210 59 00

– – andere weefsels

8

m2

5211

Weefsels van katoen, bevattende minder dan 85 gewichtsper
centen katoen, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of
kunstmatige vezels gemengd, met een gewicht van meer dan
200 g/m2:

8

m2

8

m2

– ongebleekt:

5211 11 00

– – met platbinding

5211 12 00

– – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper

binding daaronder begrepen
5211 19 00

– – andere weefsels

8

m2

5211 20 00

– gebleekt

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

– geverfd:

5211 31 00

– – met platbinding

5211 32 00

– – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper

binding daaronder begrepen
5211 39 00

– – andere weefsels
– van verschillend gekleurd garen:

5211 41 00

– – met platbinding

8

m2

5211 42 00

– – denim

8

m2

5211 43 00

– – andere weefsels met drie- of vierschachtskeperbinding, ge

8

m2

lijkzijdige keperbinding daaronder begrepen
5211 49

– – andere weefsels:

5211 49 10

– – – jacquardweefsels

8

m2

5211 49 90

– – – andere

8

m2

8

m2

– bedrukt:

5211 51 00

– – met platbinding
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8

m2

8

m2

5211 52 00

– – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper

binding daaronder begrepen
5211 59 00

– – andere weefsels

5212

Andere weefsels van katoen:
2

– met een gewicht van niet meer dan 200 g/m :

5212 11

– – ongebleekt:

5212 11 10

– – – enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd

8

m2

5212 11 90

– – – anders gemengd

8

m2

5212 12

– – gebleekt:

5212 12 10

– – – enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd

8

m2

5212 12 90

– – – anders gemengd

8

m2

5212 13

– – geverfd:

5212 13 10

– – – enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd

8

m2

5212 13 90

– – – anders gemengd

8

m2

5212 14

– – van verschillend gekleurd garen:

5212 14 10

– – – enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd

8

m2

5212 14 90

– – – anders gemengd

8

m2

5212 15

– – bedrukt:

5212 15 10

– – – enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd

8

m2

5212 15 90

– – – anders gemengd

8

m2

2

– met een gewicht van meer dan 200 g/m :

5212 21

– – ongebleekt:

5212 21 10

– – – enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd

8

m2

5212 21 90

– – – anders gemengd

8

m2

5212 22

– – gebleekt:

5212 22 10

– – – enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd

8

m2

5212 22 90

– – – anders gemengd

8

m2

5212 23

– – geverfd:

5212 23 10

– – – enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd

8

m2

5212 23 90

– – – anders gemengd

8

m2

5212 24

– – van verschillend gekleurd garen:

5212 24 10

– – – enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd

8

m2

5212 24 90

– – – anders gemengd

8

m2

5212 25

– – bedrukt:

5212 25 10

– – – enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd

8

m2

5212 25 90

– – – anders gemengd

8

m2
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HOOFDSTUK 53
ANDERE PLANTAARDIGE TEXTIELVEZELS; PAPIERGARENS EN
WEEFSELS DAARVAN
Aanvullende aantekening (GN)
1. A) Voor de toepassing van de onderverdelingen 5306 10 90, 5306 20 90 en
5308 20 90 worden, behoudens de in letter B) hierna gemaakte uitzon
deringen, aangemerkt als „opgemaakt voor de verkoop in het klein”, de
garens (eendraads, getwijnd of gekabeld) die zijn opgemaakt:
a) op kaarten, klossen, buisjes of dergelijke opwindmiddelen, dan wel in
bollen of kluwens, met een maximumgewicht (het gewicht van het op
windmiddel meegerekend) van 200 g;
b) in strengen of strengetjes met een maximumgewicht van 125 g;
c) in strengen, die door een of meer verdeeldraden zijn onderverdeeld in
van elkaar gescheiden strengetjes van gelijk gewicht, dat niet hoger is
dan 125 g.
B) De in letter A) vervatte regels gelden niet ten aanzien van:
a) getwijnde of gekabelde garens, ongebleekt, in strengen;
b) getwijnde garens of gekabelde garens, opgemaakt:
1) op gekruishaspelde strengen;
2) op een opwindmiddel of op enigerlei andere wijze, waaruit het
gebruik van die garens in de textielindustrie blijkt (bijvoorbeeld
op buisjes voor twijnmachines, op cops, op spoelen of op kegelvor
mige pijpjes, dan wel als cocons voor borduurmachines).

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

5301

Vlas, ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval
(afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van vlas:

5301 10 00

– vlas, ruw of geroot
– vlas, gebroken, gezwingeld, gehekeld of anders bewerkt, doch

niet gesponnen:
5301 21 00

– – gebroken of gezwingeld

vrij

—

5301 29 00

– – ander

vrij

—

5301 30 00

– werk en afval, van vlas

vrij

—

5302

Hennep (Cannabis sativa L.), ruw of bewerkt, doch niet ge
sponnen; werk en afval (afval van garen en rafelingen daar
onder begrepen), van hennep:

5302 10 00

– hennep, ruw of geroot

vrij

—

5302 90 00

– andere

vrij

—

5303

Jute en andere bastvezels (andere dan vlas, hennep en ramee),
ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van
garen en rafelingen daaronder begrepen), van deze vezels:

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 430
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

5303 10 00

– jute en andere bastvezels, ruw of geroot

vrij

—

5303 90 00

– andere

vrij

—

Kokosvezel, abaca (manillahennep of Musa textilis Nee), ramee
en andere plantaardige textielvezels, elders genoemd noch el
ders onder begrepen, ruw of bewerkt, doch niet gesponnen;
werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder be
grepen), van deze vezels

vrij

—

4 (1)

—

4 (1)

—

3,8

—

5

—

[5304]
5305 00 00

5306

Garens van vlas:

5306 10

– eendraadsgarens:
– – niet opgemaakt voor de verkoop in het klein:

5306 10 10

– – – van 833,3 decitex of meer (niet meer dan 12 Nm)

5306 10 30

– – – van minder dan 833,3 doch niet minder dan 277,8 decitex

(meer dan 12 doch niet meer dan 36 Nm)
5306 10 50

– – – van minder dan 277,8 decitex (meer dan 36 Nm)

5306 10 90

– – opgemaakt voor de verkoop in het klein

5306 20

– getwijnde of gekabelde garens:

5306 20 10

– – niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

4

—

5306 20 90

– – opgemaakt voor de verkoop in het klein

5

—

5307

Garens van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post
5303:

5307 10 00

– eendraadsgarens

vrij

—

5307 20 00

– getwijnde of gekabelde garens

vrij

—

5308

Garens van andere plantaardige textielvezels; papiergarens:

5308 10 00

– kokosgarens

vrij

—

5308 20

– garens van hennep:

5308 20 10

– – niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

3

—

5308 20 90

– – opgemaakt voor de verkoop in het klein

4,9

—

5308 90

– andere:

4

—

– – garens van ramee:

5308 90 12

– – – van 277,8 decitex of meer (niet meer dan 36 Nm)

(1) WTO-tariefcontingenten.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3,8

—

4

—

3,8

—

5308 90 19

– – – van minder dan 277,8 decitex (meer dan 36 Nm)

5308 90 50

– – papiergarens

5308 90 90

– – andere

5309

Weefsels van vlas:
– bevattende 85 of meer gewichtspercenten vlas:

5309 11

– – ongebleekt of gebleekt:

5309 11 10

– – – ongebleekt

8

m2

5309 11 90

– – – gebleekt

8

m2

5309 19 00

– – andere

8

m2

– bevattende minder dan 85 gewichtspercenten vlas:

5309 21 00

– – ongebleekt of gebleekt

8

m2

5309 29 00

– – andere

8

m2

5310

Weefsels van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post
5303:

5310 10

– ongebleekt:

5310 10 10

– – met een breedte van niet meer dan 150 cm

4

m2

5310 10 90

– – met een breedte van meer dan 150 cm

4

m2

5310 90 00

– andere

4

m2

5311 00

Weefsels van andere plantaardige textielvezels; weefsels van
papiergarens:

5311 00 10

– van ramee

8

m2

5311 00 90

– andere

5,8

m2
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HOOFDSTUK 54
SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE FILAMENTEN; STRIPPEN EN
ARTIKELEN VAN DERGELIJKE VORM, VAN SYNTHETISCHE OF
VAN KUNSTMATIGE TEXTIELSTOFFEN
Aantekeningen
1. Voor de toepassing van de nomenclatuur worden onder „synthetische of
kunstmatige vezels” verstaan, stapelvezels en filamenten van organische poly
meren, op industriële wijze verkregen:
a) door polymerisatie van organische monomeren, voor het verkrijgen van
polymeren zoals polyamiden, polyesters, polyolefinen of polyurethanen, of
door chemische wijziging van polymeren verkregen door dit procedé (bij
voorbeeld poly(vinylalcohol) verkregen door hydrolyse van poly(vinylace
taat));
b) door ontbinding of chemische behandeling van natuurlijke organische po
lymeren (bijvoorbeeld cellulose), voor het verkrijgen van polymeren zoals
cuprorayon (cupro) of viscoserayon, of door chemische wijziging van
natuurlijke organische polymeren (bijvoorbeeld cellulose, caseïne en an
dere proteïnen, of alginezuur), voor het verkrijgen van polymeren zoals
celluloseacetaat of alginaten.
Als „synthetische” vezels worden aangemerkt de vezels omschreven onder a)
hiervoor; als „kunstmatige” vezels worden aangemerkt de vezels omschreven
onder b) hiervoor. De strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij de
posten 5404 of 5405 worden niet aangemerkt als synthetische of kunstmatige
vezels.
De begrippen „synthetische” en „kunstmatige” hebben dezelfde betekenis als
hiervoor, indien gebruikt in samenhang met „textielstoffen”.
2. De posten 5402 en 5403 omvatten niet de kabel (lonten) van synthetische of
van kunstmatige filamenten, bedoeld bij hoofdstuk 55.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

5401

Naaigarens van synthetische of van kunstmatige filamenten,
ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein:

5401 10

– van synthetische filamenten:
– – niet opgemaakt voor de verkoop in het klein:
– – – kerngesponnen garen (zogenaamde „core yarn”):

5401 10 12

– – – – polyesterfilament omsponnen met katoenvezels

4

—

5401 10 14

– – – – andere

4

—

– – – andere:

5401 10 16

– – – – getextureerde garens

4

—

5401 10 18

– – – – andere

4

—

5401 10 90

– – opgemaakt voor de verkoop in het klein

5

—

5401 20

– van kunstmatige filamenten:

5401 20 10

– – niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

4

—

5401 20 90

– – opgemaakt voor de verkoop in het klein

5

—

5402

Synthetische filamentgarens (andere dan naaigarens), niet op
gemaakt voor de verkoop in het klein, synthetische monofila
menten van minder dan 67 decitex daaronder begrepen:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

– garens met een hoge sterktegraad, van nylon of van andere

polyamiden, ook indien getextureerd:
5402 11 00

– – van aramiden

4

—

5402 19 00

– – andere

4

—

5402 20 00

– garens met een hoge sterktegraad, van polyesters, ook indien

4

—

4

—

4

—

getextureerd
– getextureerde garens:

5402 31 00

– – van nylon of van andere polyamiden, van niet meer dan 50

tex per enkelvoudige draad
5402 32 00

– – van nylon of van andere polyamiden, van meer dan 50 tex

per enkelvoudige draad
5402 33 00

– – van polyesters

4

—

5402 34 00

– – van polypropyleen

4

—

5402 39 00

– – andere

4

—

– andere garens, eendraads, niet getwist of met een twist van

niet meer dan 50 toeren per meter:
5402 44 00

– – elastomeergarens

4

—

5402 45 00

– – andere, van nylon of van andere polyamiden

4

—

5402 46 00

– – andere, van polyesters, gedeeltelijk verstrekt

4

—

5402 47 00

– – andere, van polyesters

4

—

5402 48 00

– – andere, van polypropyleen

4

—

5402 49 00

– – andere

4

—

– andere garens, eendraads, met een twist van meer dan 50

toeren per meter:
5402 51 00

– – van nylon of van andere polyamiden

4

—

5402 52 00

– – van polyesters

4

—

5402 53 00

– – van polypropyleen

4

—

5402 59 00

– – andere

4

—

– andere garens, getwijnd of gekabeld:

5402 61 00

– – van nylon of van andere polyamiden

4

—

5402 62 00

– – van polyesters

4

—

5402 63 00

– – van polypropyleen

4

—

5402 69 00

– – andere

4

—

5403

Kunstmatige filamentgarens (andere dan naaigarens), niet op
gemaakt voor de verkoop in het klein, kunstmatige monofila
menten van minder dan 67 decitex daaronder begrepen:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4

—

4

—

4

—

5403 10 00

– garens met een hoge sterktegraad, van viscoserayon
– andere garens, eendraads:

5403 31 00

– – van viscoserayon, niet getwist of met een twist van niet

meer dan 120 toeren per meter
5403 32 00

– – van viscoserayon, met een twist van meer dan 120 toeren

per meter
5403 33 00

– – van celluloseacetaat

4

—

5403 39 00

– – andere

4

—

– andere garens, getwijnd of gekabeld:

5403 41 00

– – van viscoserayon

4

—

5403 42 00

– – van celluloseacetaat

4

—

5403 49 00

– – andere

4

—

5404

Synthetische monofilamenten van 67 decitex of meer en waar
van de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede niet meer
bedraagt dan 1 mm; strippen en artikelen van dergelijke
vorm (bijvoorbeeld kunststro), van synthetische textielstoffen,
waarvan de schijnbare breedte niet meer bedraagt dan 5 mm:
– monofilamenten:

5404 11 00

– – elastomeermonofilamenten

4

—

5404 12 00

– – andere, van polypropyleen

4

—

5404 19 00

– – andere

4

—

5404 90

– andere:

5404 90 10

– – van polypropyleen

4

—

5404 90 90

– – andere

4

—

5405 00 00

Kunstmatige monofilamenten van 67 decitex of meer en waar
van de grootste diameter van de dwarsdoorsnede niet meer
bedraagt dan 1 mm; strippen en artikelen van dergelijke
vorm (bijvoorbeeld kunststro), van kunstmatige textielstoffen,
waarvan de schijnbare breedte niet meer bedraagt dan 5 mm

3,8

—

Synthetische of kunstmatige filamentgarens (andere dan naai
garens), opgemaakt voor de verkoop in het klein

5

—

8

m2

5406 00 00
5407

Weefsels van synthetische filamentgarens, weefsels vervaardigd
van producten bedoeld bij post 5404 daaronder begrepen:

5407 10 00

– weefsels vervaardigd van garens met een hoge sterktegraad

van nylon, van andere polyamiden of van polyesters
5407 20

– weefsels vervaardigd van strippen of van artikelen van der

gelijke vorm:
– – van polyethyleen of van polypropyleen, met een breedte:

5407 20 11

– – – van minder dan 3 m

8

m2

5407 20 19

– – – van 3 m of meer

8

m2
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

5407 20 90

– – andere

8

m2

5407 30 00

– weefsels bedoeld bij aantekening 9 op afdeling XI

8

m2

– andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten

filamenten van nylon of van andere polyamiden:
5407 41 00

– – ongebleekt of gebleekt

8

m2

5407 42 00

– – geverfd

8

m2

5407 43 00

– – van verschillend gekleurd garen

8

m2

5407 44 00

– – bedrukt

8

m2

– andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten

getextureerde filamenten van polyesters:
5407 51 00

– – ongebleekt of gebleekt

8

m2

5407 52 00

– – geverfd

8

m2

5407 53 00

– – van verschillend gekleurd garen

8

m2

5407 54 00

– – bedrukt

8

m2

– andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten

filamenten van polyesters:
5407 61

– – bevattende 85 of meer gewichtspercenten niet-getextureerde

filamenten van polyesters:
5407 61 10

– – – ongebleekt of gebleekt

8

m2

5407 61 30

– – – geverfd

8

m2

5407 61 50

– – – van verschillend gekleurd garen

8

m2

5407 61 90

– – – bedrukt

8

m2

5407 69

– – andere:

5407 69 10

– – – ongebleekt of gebleekt

8

m2

5407 69 90

– – – andere

8

m2

– andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten

synthetische filamenten:
5407 71 00

– – ongebleekt of gebleekt

8

m2

5407 72 00

– – geverfd

8

m2

5407 73 00

– – van verschillend gekleurd garen

8

m2

5407 74 00

– – bedrukt

8

m2

– andere weefsels, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten

synthetische filamenten en enkel of hoofdzakelijk met katoen
gemengd:
5407 81 00

– – ongebleekt of gebleekt

8

m2

5407 82 00

– – geverfd

8

m2

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 436
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

5407 83 00

– – van verschillend gekleurd garen

8

m2

5407 84 00

– – bedrukt

8

m2

– andere weefsels:

5407 91 00

– – ongebleekt of gebleekt

8

m2

5407 92 00

– – geverfd

8

m2

5407 93 00

– – van verschillend gekleurd garen

8

m2

5407 94 00

– – bedrukt

8

m2

5408

Weefsels van kunstmatige filamentgarens, weefsels vervaar
digd van producten bedoeld bij post 5405 daaronder begrepen:

5408 10 00

– weefsels vervaardigd van garens met een hoge sterktegraad

8

m2

8

m2

8

m2

van viscoserayon
– andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten

filamenten, strippen of artikelen van dergelijke vorm, van
kunstmatige textielstoffen:
5408 21 00

– – ongebleekt of gebleekt

5408 22

– – geverfd:

5408 22 10

– – – met een breedte van meer dan 135 doch niet meer dan

155 cm, met plat-, keper- of satijnbinding
5408 22 90

– – – andere

8

m2

5408 23 00

– – van verschillend gekleurd garen

8

m2

5408 24 00

– – bedrukt

8

m2

– andere weefsels:

5408 31 00

– – ongebleekt of gebleekt

8

m2

5408 32 00

– – geverfd

8

m2

5408 33 00

– – van verschillend gekleurd garen

8

m2

5408 34 00

– – bedrukt

8

m2
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HOOFDSTUK 55
SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE STAPELVEZELS
Aantekening
1. Voor de toepassing van de posten 5501 en 5502 wordt als „kabel” van syn
thetische of van kunstmatige filamenten aangemerkt, kabel verkregen door
samenbundeling van parallel liggende filamenten van gelijke lengte, overeen
komende met de lengte van de kabel, die voldoet aan de volgende voor
waarden:
a) de lengte van de kabel moet meer dan 2 m bedragen;
b) de twist in de kabel moet minder dan 5 toeren (slagen) per meter bedragen;
c) de garennummering moet minder dan 67 decitex per filament bedragen;
d) voor zover het kabel van synthetische filamenten betreft moet die zijn
verstrekt en daardoor geen grotere rek hebben dan tot het dubbele van
de lengte;
e) de garennummering moet meer dan 20 000 decitex per kabel bedragen.
Kabel met een lengte van niet meer dan 2 m valt onder post 5503 of 5504.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

5501

Kabel van synthetische filamenten:

5501 10 00

– van nylon of van andere polyamiden

4

—

5501 20 00

– van polyesters

4

—

5501 30 00

– acryl- of modacrylkabel

4

—

5501 40 00

– van polypropyleen

4

—

5501 90 00

– andere

4

—

5502

Kabel van kunstmatige filamenten:

5502 10 00

– van celluloseacetaat

4

—

5502 90 00

– andere

4

—

5503

Synthetische stapelvezels, niet gekaard, niet gekamd, noch op
andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen:
– van nylon of van andere polyamiden:

5503 11 00

– – van aramiden

4

—

5503 19 00

– – andere

4

—

5503 20 00

– van polyesters

4

—

5503 30 00

– acryl- of modacrylvezels

4

—

5503 40 00

– van polypropyleen

4

—

5503 90 00

– andere

4

—

5504

Kunstmatige stapelvezels, niet gekaard, niet gekamd, noch op
andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen:

5504 10 00

– van viscoserayon

4

—

5504 90 00

– andere

4

—
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5505

Afval van synthetische of van kunstmatige vezels (kammeling,
afval van garen en rafelingen daaronder begrepen):

5505 10

– van synthetische vezels:

5505 10 10

– – van nylon of van andere polyamiden

4

—

5505 10 30

– – van polyesters

4

—

5505 10 50

– – van acryl- of modacrylvezels

4

—

5505 10 70

– – van polypropyleen

4

—

5505 10 90

– – andere

4

—

5505 20 00

– van kunstmatige vezels

4

—

5506

Synthetische stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze
bewerkt met het oog op het spinnen:

5506 10 00

– van nylon of van andere polyamiden

4

—

5506 20 00

– van polyesters

4

—

5506 30 00

– acryl- of modacrylvezels

4

—

5506 40 00

– van polypropyleen

4

—

5506 90 00

– andere

4

—

5507 00 00

Kunstmatige stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze
bewerkt met het oog op het spinnen

4

—

5508

Naaigarens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels,
ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein:

5508 10

– van synthetische stapelvezels:

5508 10 10

– – niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

4

—

5508 10 90

– – opgemaakt voor de verkoop in het klein

5

—

5508 20

– van kunstmatige stapelvezels:

5508 20 10

– – niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

4

—

5508 20 90

– – opgemaakt voor de verkoop in het klein

5

—

5509

Garens van synthetische stapelvezels (andere dan naaigarens),
niet opgemaakt voor de verkoop in het klein:
– bevattende 85 of meer gewichtspercenten stapelvezels van

nylon of van andere polyamiden:
5509 11 00

– – eendraadsgarens

4

—

5509 12 00

– – getwijnde of gekabelde garens

4

—

– bevattende 85 of meer gewichtspercenten stapelvezels van

polyesters:
5509 21 00

– – eendraadsgarens

4

—

5509 22 00

– – getwijnde of gekabelde garens

4

—
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– bevattende 85 of meer gewichtspercenten acryl- of modacryl

stapelvezels:
5509 31 00

– – eendraadsgarens

4

—

5509 32 00

– – getwijnde of gekabelde garens

4

—

– andere garens, bevattende 85 of meer gewichtspercenten syn

thetische stapelvezels:
5509 41 00

– – eendraadsgarens

4

—

5509 42 00

– – getwijnde of gekabelde garens

4

—

4

—

– andere garens, van stapelvezels van polyesters:

5509 51 00

– – enkel of hoofdzakelijk met kunstmatige stapelvezels ge

mengd
5509 52 00

– – enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd

4

—

5509 53 00

– – enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd

4

—

5509 59 00

– – andere

4

—

– andere garens, van acryl- of modacrylstapelvezels:

5509 61 00

– – enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd

4

—

5509 62 00

– – enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd

4

—

5509 69 00

– – andere

4

—

– andere garens:

5509 91 00

– – enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd

4

—

5509 92 00

– – enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd

4

—

5509 99 00

– – andere

4

—

5510

Garens van kunstmatige stapelvezels (andere dan naaigarens),
niet opgemaakt voor de verkoop in het klein:
– bevattende 85 of meer gewichtspercenten kunstmatige stapel

vezels:
5510 11 00

– – eendraadsgarens

4

—

5510 12 00

– – getwijnde of gekabelde garens

4

—

5510 20 00

– andere garens, enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn

4

—

haar gemengd
5510 30 00

– andere garens, enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd

4

—

5510 90 00

– andere garens

4

—

5511

Garens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels (an
dere dan naaigarens), opgemaakt voor de verkoop in het klein:

5511 10 00

– van synthetische stapelvezels, bevattende 85 of meer ge

5

—

wichtspercenten van deze vezels
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1

2

3

4

5

—

5

—

8

m2

5511 20 00

– van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan 85 ge

wichtspercenten van deze vezels
5511 30 00

– van kunstmatige stapelvezels

5512

Weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten syntheti
sche stapelvezels:
– bevattende 85 of meer gewichtspercenten stapelvezels van

polyesters:
5512 11 00

– – ongebleekt of gebleekt

5512 19

– – andere:

5512 19 10

– – – bedrukt

8

m2

5512 19 90

– – – andere

8

m2

8

m2

– bevattende 85 of meer gewichtspercenten acryl- of modacryl

stapelvezels:
5512 21 00

– – ongebleekt of gebleekt

5512 29

– – andere:

5512 29 10

– – – bedrukt

8

m2

5512 29 90

– – – andere

8

m2

8

m2

– andere:

5512 91 00

– – ongebleekt of gebleekt

5512 99

– – andere:

5512 99 10

– – – bedrukt

8

m2

5512 99 90

– – – andere

8

m2

5513

Weefsels van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan
85 gewichtspercenten van deze vezels, enkel of hoofdzakelijk
met katoen gemengd, met een gewicht van niet meer dan
170 g/m2:
– ongebleekt of gebleekt:

5513 11

– – met platbinding, van stapelvezels van polyesters:

5513 11 20

– – – met een breedte van niet meer dan 165 cm

8

m2

5513 11 90

– – – met een breedte van meer dan 165 cm

8

m2

5513 12 00

– – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper

8

m2

binding daaronder begrepen, van stapelvezels van poly
esters
5513 13 00

– – andere weefsels van stapelvezels van polyesters

8

m2

5513 19 00

– – andere weefsels

8

m2

8

m2

– geverfd:

5513 21 00

– – met platbinding, van stapelvezels van polyesters

5513 23

– – andere weefsels van stapelvezels van polyesters:
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8

m2

5513 23 10

– – – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbin

ding daaronder begrepen
5513 23 90

– – – andere

8

m2

5513 29 00

– – andere weefsels

8

m2

– van verschillend gekleurd garen:

5513 31 00

– – met platbinding, van stapelvezels van polyesters

8

m2

5513 39 00

– – andere weefsels

8

m2

– bedrukt:

5513 41 00

– – met platbinding, van stapelvezels van polyesters

8

m2

5513 49 00

– – andere weefsels

8

m2

5514

Weefsels van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan
85 gewichtspercenten van deze vezels, enkel of hoofdzakelijk
met katoen gemengd, met een gewicht van meer dan 170 g/m2:

8

m2

8

m2

– ongebleekt of gebleekt:

5514 11 00

– – met platbinding, van stapelvezels van polyesters

5514 12 00

– – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper

binding daaronder begrepen, van stapelvezels van poly
esters
5514 19

– – andere weefsels:

5514 19 10

– – – van stapelvezels van polyesters

8

m2

5514 19 90

– – – andere

8

m2

8

m2

8

m2

– geverfd:

5514 21 00

– – met platbinding, van stapelvezels van polyesters

5514 22 00

– – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper

binding daaronder begrepen, van stapelvezels van poly
esters
5514 23 00

– – andere weefsels van stapelvezels van polyesters

8

m2

5514 29 00

– – andere weefsels

8

m2

5514 30

– van verschillend gekleurd garen:

5514 30 10

– – met platbinding, van stapelvezels van polyesters

8

m2

5514 30 30

– – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbin

8

m2

ding daaronder begrepen, van stapelvezels van polyesters
5514 30 50

– – andere weefsels van stapelvezels van polyesters

8

m2

5514 30 90

– – andere weefsels

8

m2

8

m2

– bedrukt:

5514 41 00

– – met platbinding, van stapelvezels van polyesters
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4

8

m2

5514 42 00

– – met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keper

binding daaronder begrepen, van stapelvezels van poly
esters
5514 43 00

– – andere weefsels van stapelvezels van polyesters

8

m2

5514 49 00

– – andere weefsels

8

m2

5515

Andere weefsels van synthetische stapelvezels:
– van stapelvezels van polyesters:

5515 11

– – enkel of hoofdzakelijk met stapelvezels van viscoserayon

gemengd:
5515 11 10

– – – ongebleekt of gebleekt

8

m2

5515 11 30

– – – bedrukt

8

m2

5515 11 90

– – – andere

8

m2

5515 12

– – enkel of hoofdzakelijk met synthetische of met kunstmatige

filamenten gemengd:
5515 12 10

– – – ongebleekt of gebleekt

8

m2

5515 12 30

– – – bedrukt

8

m2

5515 12 90

– – – andere

8

m2

5515 13

– – enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd:
– – – enkel of hoofdzakelijk met gekaarde wol of gekaard fijn haar

gemengd:
5515 13 11

– – – – ongebleekt of gebleekt

8

m2

5515 13 19

– – – – andere

8

m2

– – – enkel of hoofdzakelijk met gekamde wol of gekamd fijn haar

gemengd:
5515 13 91

– – – – ongebleekt of gebleekt

8

m2

5515 13 99

– – – – andere

8

m2

5515 19

– – andere:

5515 19 10

– – – ongebleekt of gebleekt

8

m2

5515 19 30

– – – bedrukt

8

m2

5515 19 90

– – – andere

8

m2

– van acryl- of modacrylstapelvezels:

5515 21

– – enkel of hoofdzakelijk met synthetische of met kunstmatige

filamenten gemengd:
5515 21 10

– – – ongebleekt of gebleekt

8

m2

5515 21 30

– – – bedrukt

8

m2

5515 21 90

– – – andere

8

m2
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5515 22

– – enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd:
– – – enkel of hoofdzakelijk met gekaarde wol of gekaard fijn haar

gemengd:
5515 22 11

– – – – ongebleekt of gebleekt

8

m2

5515 22 19

– – – – andere

8

m2

– – – enkel of hoofdzakelijk met gekamde wol of gekamd fijn haar

gemengd:
5515 22 91

– – – – ongebleekt of gebleekt

8

m2

5515 22 99

– – – – andere

8

m2

5515 29 00

– – andere

8

m2

– andere weefsels:

5515 91

– – enkel of hoofdzakelijk met synthetische of met kunstmatige

filamenten gemengd:
5515 91 10

– – – ongebleekt of gebleekt

8

m2

5515 91 30

– – – bedrukt

8

m2

5515 91 90

– – – andere

8

m2

5515 99

– – andere:

5515 99 20

– – – ongebleekt of gebleekt

8

m2

5515 99 40

– – – bedrukt

8

m2

5515 99 80

– – – andere

8

m2

5516

Weefsels van kunstmatige stapelvezels:
– bevattende 85 of meer gewichtspercenten kunstmatige stapel

vezels:
5516 11 00

– – ongebleekt of gebleekt

8

m2

5516 12 00

– – geverfd

8

m2

5516 13 00

– – van verschillend gekleurd garen

8

m2

5516 14 00

– – bedrukt

8

m2

– bevattende minder dan 85 gewichtspercenten kunstmatige

stapelvezels, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of met
kunstmatige filamenten gemengd:
5516 21 00

– – ongebleekt of gebleekt

8

m2

5516 22 00

– – geverfd

8

m2

5516 23

– – van verschillend gekleurd garen:

5516 23 10

– – – jacquardweefsels met een breedte van 140 cm of meer (ma

8

m2

trastijk)
5516 23 90

– – – andere

8

m2

5516 24 00

– – bedrukt

8

m2
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– bevattende minder dan 85 gewichtspercenten kunstmatige

stapelvezels, enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn
haar gemengd:
5516 31 00

– – ongebleekt of gebleekt

8

m2

5516 32 00

– – geverfd

8

m2

5516 33 00

– – van verschillend gekleurd garen

8

m2

5516 34 00

– – bedrukt

8

m2

– bevattende minder dan 85 gewichtspercenten kunstmatige

stapelvezels, enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd:
5516 41 00

– – ongebleekt of gebleekt

8

m2

5516 42 00

– – geverfd

8

m2

5516 43 00

– – van verschillend gekleurd garen

8

m2

5516 44 00

– – bedrukt

8

m2

– andere:

5516 91 00

– – ongebleekt of gebleekt

8

m2

5516 92 00

– – geverfd

8

m2

5516 93 00

– – van verschillend gekleurd garen

8

m2

5516 94 00

– – bedrukt

8

m2
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HOOFDSTUK 56
WATTEN, VILT EN GEBONDEN TEXTIELVLIES; SPECIALE
GARENS; BINDGAREN, TOUW EN KABEL, ALSMEDE WERKEN
DAARVAN
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) watten, vilt en gebonden textielvlies, geïmpregneerd, bekleed of bedekt
met stoffen of bereidingen (bijvoorbeeld parfum of cosmetische producten
bedoeld bij hoofdstuk 33, zeep of detergentia bedoeld bij post 3401,
schoensmeer, boenwas, poetsmiddelen of dergelijke preparaten bedoeld
bij post 3405, wasverzachters bedoeld bij post 3809), waarbij de textielstof
slechts als drager dient;
b) textielproducten bedoeld bij post 5811;
c) natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen, in poeder of
in korrels, op een drager van vilt of van gebonden textielvlies (post 6805);
d) samengekit of gereconstitueerd mica op een drager van vilt of van gebon
den textielvlies (post 6814);
e) bladmetaal op een drager van vilt of van gebonden textielvlies (in het
algemeen afdeling XIV of XV);
f) maandverbanden en tampons, luiers en inlegluiers voor baby's en vergelijk
bare artikelen bedoeld bij post 9619.
2. Als „vilt” wordt eveneens aangemerkt, naaldgetouwvilt, alsmede producten
die bestaan uit een vlies van textielvezels, waarvan de samenhang is versterkt
door het geheel met een naai-breisteek te binden, waarbij de textielvezels zelf
als stikmateriaal worden gebruikt („stitch-bonding”).
3. Onder de posten 5602 en 5603 vallen respectievelijk vilt en gebonden textiel
vlies, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof of rubber, dan wel met
inlagen van deze stoffen, ongeacht de aard van deze stoffen (compact of met
celstructuur).
Post 5603 omvat eveneens gebonden textielvlies waarvan het bindmiddel uit
kunststof of rubber bestaat.
De posten 5602 en 5603 omvatten echter niet:
a) vilt geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof of rubber, dan wel
met inlagen van deze stoffen, bevattende niet meer dan 50 gewichtsper
centen textielstof, evenals vilt volledig in kunststof of rubber ingebed
(hoofdstuk 39 of 40);
b) gebonden textielvlies, volledig in kunststof of rubber ingebed, dan wel aan
beide zijden met deze stoffen bekleed of bedekt, voor zover deze bekle
ding of deklaag met het blote oog kan worden waargenomen en waarbij de
door deze bewerkingen veroorzaakte kleurverandering buiten beschouwing
wordt gelaten (hoofdstuk 39 of 40);
c) Platen, vellen of strippen van kunststof of van rubber, met celstructuur,
verbonden met vilt of met gebonden textielvlies waarbij de textielstof
slechts als drager dient (hoofdstuk 39 of 40).
4. Post 5604 omvat geen textielgarens, strippen en artikelen van dergelijke vorm
bedoeld bij post 5404 of 5405, waarvan de impregnering, de deklaag of de
bekleding niet met het blote oog kan worden waargenomen (in het algemeen
hoofdstukken 50 tot en met 55); voor de toepassing van deze bepaling wordt
de door de bedoelde bewerkingen veroorzaakte kleurverandering buiten be
schouwing gelaten.
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4

5601

Watten van textielstof en artikelen daarvan; textielvezels met
een lengte van niet meer dan 5 mm (scheerhaar), noppen van
textielstof:
– watten van textielstof en artikelen daarvan:

5601 21

– – van katoen:

5601 21 10

– – – hydrofiel

3,8

—

5601 21 90

– – – andere

3,8

—

5601 22

– – van synthetische of kunstmatige vezels:

5601 22 10

– – – rollen met een diameter van niet meer dan 8 mm

3,8

—

5601 22 90

– – – andere

4

—

5601 29 00

– – andere

3,8

—

5601 30 00

– scheerhaar en noppen van textielstof

3,2

—

5602

Vilt, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inla
gen:

5602 10

– tlsb 0.02:
– – niet geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen:
– – – naaldgetouwvilt:

5602 10 11

– – – – van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 5303

6,7

—

5602 10 19

– – – – van andere textielstoffen

6,7

—

– – – producten doorstikt met een naai-breisteek („stitch-bonding”):

5602 10 31

– – – – van wol of van fijn haar

6,7

—

5602 10 38

– – – – van andere textielstoffen

6,7

—

5602 10 90

– – geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen

6,7

—

– ander vilt, niet geïmpregneerd, bekleed of bedekt, noch van

inlagen voorzien:
5602 21 00

– – van wol of van fijn haar

6,7

—

5602 29 00

– – van andere textielstoffen

6,7

—

5602 90 00

– ander

6,7

—

5603

Gebonden textielvlies, ook indien geïmpregneerd, bekleed, be
dekt of met inlagen:

4,3

—

– van synthetische of kunstmatige filamenten:
2

5603 11

– – met een gewicht van niet meer dan 25 g/m :

5603 11 10

– – – bekleed of bedekt
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4,3

—

5603 11 90

– – – ander

5603 12

– – met een gewicht van meer dan 25 doch niet meer dan 70 g/m :

5603 12 10

– – – bekleed of bedekt

4,3

—

5603 12 90

– – – ander

4,3

—

5603 13

– – met een gewicht van meer dan 70 doch niet meer dan

5603 13 10

– – – bekleed of bedekt

4,3

—

5603 13 90

– – – ander

4,3

—

5603 14

– – met een gewicht van meer dan 150 g/m :

5603 14 10

– – – bekleed of bedekt

4,3

—

5603 14 90

– – – ander

4,3

—

2

150 g/m2:

2

– ander:
2

5603 91

– – met een gewicht van niet meer dan 25 g/m :

5603 91 10

– – – bekleed of bedekt

4,3

—

5603 91 90

– – – ander

4,3

—

5603 92

– – met een gewicht van meer dan 25 doch niet meer dan 70 g/m :

5603 92 10

– – – bekleed of bedekt

4,3

—

5603 92 90

– – – ander

4,3

—

5603 93

– – met een gewicht van meer dan 70 doch niet meer dan 150 g/m :

5603 93 10

– – – bekleed of bedekt

4,3

—

5603 93 90

– – – ander

4,3

—

5603 94

– – met een gewicht van meer dan 150 g/m :

5603 94 10

– – – bekleed of bedekt

4,3

—

5603 94 90

– – – ander

4,3

—

5604

Draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met tex
tiel; textielgarens, alsmede strippen en artikelen van dergelijke
vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, geïmpregneerd, bekleed,
bedekt of ommanteld met rubber of met kunststof:

5604 10 00

– draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met

4

—

4

—

2

2

2

textiel
5604 90

– andere:

5604 90 10

– – garens met een hoge sterktegraad van polyesters, van nylon of

van andere polyamiden of van viscoserayon, geïmpregneerd of
bekleed
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

5604 90 90

– – andere

4

—

5605 00 00

Metaalgarens, ook indien omwoeld, bestaande uit textielgarens
of uit strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij
post 5404 of 5405, verbonden met metaaldraad, -strippen of
-poeder, dan wel bedekt met metaal

4

—

8

—

5606 00

Omwoeld garen, alsmede strippen en artikelen van dergelijke
vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, omwoeld, andere dan die
bedoeld bij post 5605 en andere dan omwoeld paardenhaar
(crin); chenillegaren; kettingsteekgaren (zogenaamd chainette
garen):

5606 00 10

– kettingsteekgaren (zogenaamd chainettegaren)
– andere:

5606 00 91

– – omwoeld garen

5,3

—

5606 00 99

– – andere

5,3

—

5607

Bindgaren, touw en kabel, al dan niet gevlochten, ook indien
geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber of
met kunststof:
– van sisal of van andere textielvezels van agaven:

5607 21 00

– – bindtouw

12

—

5607 29 00

– – andere

12

—

8

—

– van polyethyleen of van polypropyleen:

5607 41 00

– – bindtouw

5607 49

– – andere:
– – – van meer dan 50 000 decitex (5 g/m):

5607 49 11

– – – – gevlochten

8

—

5607 49 19

– – – – andere

8

—

5607 49 90

– – – van niet meer dan 50 000 decitex (5 g/m)

8

—

5607 50

– van andere synthetische vezels:
– – van nylon of van andere polyamiden of van polyesters:
– – – van meer dan 50 000 decitex (5 g/m):

5607 50 11

– – – – gevlochten

8

—

5607 50 19

– – – – andere

8

—

5607 50 30

– – – van niet meer dan 50 000 decitex (5 g/m)

8

—

5607 50 90

– – van andere synthetische vezels

8

—

5607 90

– andere:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6

—

8

—

5607 90 20

– – van abaca (Manillahennep of Musa textilis Nee) of van andere

harde vezels (bladvezels); van jute of van andere bastvezels
bedoeld bij post 5303
5607 90 90

– – andere

5608

Geknoopte netten van bindgaren, touw of kabel, in banen of
aan het stuk; visnetten en andere netten, van textielstof, ge
confectioneerd:
– van synthetische of kunstmatige textielstoffen:

5608 11

– – geconfectioneerde visnetten:

5608 11 20

– – – van bindgaren, touw of kabel

8

—

5608 11 80

– – – andere

8

—

5608 19

– – andere:
– – – geconfectioneerde netten:
– – – – van nylon of van andere polyamiden:

5608 19 11

– – – – – van bindgaren, touw of kabel

8

—

5608 19 19

– – – – – andere

8

—

5608 19 30

– – – – andere

8

—

5608 19 90

– – – andere

8

—

5608 90 00

– andere

8

—

5609 00 00

Artikelen van garen, van strippen of dergelijke vorm bedoeld
bij post 5404 of 5405, van bindgaren, van touw of van kabel,
elders genoemd noch elders onder begrepen

5,8

—
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HOOFDSTUK 57
TAPIJTEN
Aantekeningen
1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt als „tapijten” aangemerkt, vloer
bedekking waarvan de bovenzijde uit textielstof bestaat. Artikelen die de
kenmerken van tapijten vertonen, doch voor andere doeleinden worden ge
bruikt, worden eveneens als tapijten aangemerkt.
2. Dit hoofdstuk omvat geen ondertapijt.
Aanvullende aantekening (GN)
1. Voor de toepassing van het vastgestelde maximum specifiek recht voor de
tapijten bedoeld bij onderverdeling 5701 10 90 wordt de oppervlakte van de
tapijten berekend zonder de eindstukken, de zelfkanten en de franjes.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8

m2

8 MAX 2,8 €/m2

m2

8

m2

3,5

m2

3

m2

4

m2

5701

Tapijten, geknoopt of met opgerolde polen, ook indien gecon
fectioneerd:

5701 10

– van wol of van fijn haar:

5701 10 10

– – bevattende in totaal meer dan 10 gewichtspercenten zijde of

vlokzijde
5701 10 90

– – andere

5701 90

– van andere textielstoffen:

5701 90 10

– – van zijde, van vlokzijde, van synthetische vezels, van garens

bedoeld bij post 5605 of van textielstoffen gecombineerd met
metaaldraad
5701 90 90

– – van andere textielstoffen

5702

Tapijten, geweven, niet getuft of gevlokt, ook indien geconfec
tioneerd, „Kelim”, „Sumak”, „Karamanie” en dergelijke
handgeweven tapijten daaronder begrepen:

5702 10 00

– „Kelim”, „Sumak”, „Karamanie” en dergelijke handgeweven

tapijten
5702 20 00

– tapijten van kokosvezel
– andere, met pool, niet geconfectioneerd:

5702 31

– – van wol of van fijn haar:

5702 31 10

– – – Axminster-tapijten

8

m2

5702 31 80

– – – andere

8

m2

5702 32 00

– – van synthetische of kunstmatige textielstoffen

8

m2

5702 39 00

– – van andere textielstoffen

8

m2

– andere, met pool, geconfectioneerd:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

5702 41

– – van wol of van fijn haar:

5702 41 10

– – – Axminster-tapijten

8

m2

5702 41 90

– – – andere

8

m2

5702 42 00

– – van synthetische of kunstmatige textielstoffen

8

m2

5702 49 00

– – van andere textielstoffen

8

m2

5702 50

– andere, zonder pool, niet geconfectioneerd:

5702 50 10

– – van wol of van fijn haar

8

m2

– – van synthetische of kunstmatige textielstoffen:

5702 50 31

– – – van polypropyleen

8

m2

5702 50 39

– – – andere

8

m2

5702 50 90

– – van andere textielstoffen

8

m2

8

m2

– andere, zonder pool, geconfectioneerd:

5702 91 00

– – van wol of van fijn haar

5702 92

– – van synthetische of kunstmatige textielstoffen:

5702 92 10

– – – van polypropyleen

8

m2

5702 92 90

– – – andere

8

m2

5702 99 00

– – van andere textielstoffen

8

m2

5703

Tapijten, getuft, ook indien geconfectioneerd:

5703 10 00

– van wol of van fijn haar

8

m2

5703 20

– van nylon of van andere polyamiden:
– – bedrukt:

5703 20 12

– – – tegels met een oppervlakte van niet meer dan 1 m

2

8

m2

5703 20 18

– – – andere

8

m2

– – andere:

5703 20 92

– – – tegels met een oppervlakte van niet meer dan 1 m

2

8

m2

5703 20 98

– – – andere

8

m2

5703 30

– van andere synthetische of van kunstmatige textielstoffen:
– – van polypropyleen:

5703 30 12

– – – tegels met een oppervlakte van niet meer dan 1 m

2

8

m2

5703 30 18

– – – andere

8

m2

– – andere:

5703 30 82

– – – tegels met een oppervlakte van niet meer dan 1 m

2

8

m2

5703 30 88

– – – andere

8

m2

5703 90

– van andere textielstoffen:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

5703 90 20

– – tegels met een oppervlakte van niet meer dan 1 m

2

8

m2

5703 90 80

– – andere

8

m2

5704

Tapijten van vilt, niet getuft of gevlokt, ook indien geconfecti
oneerd:

5704 10 00

– tegels met een oppervlakte van niet meer dan 0,3 m

6,7

m2

5704 20 00

– tegels met een oppervlakte van meer dan 0,3 m , doch niet

6,7

m2

6,7

m2

2

2

meer dan 1 m2

5704 90 00

– andere

5705 00

Andere tapijten, ook indien geconfectioneerd:

5705 00 30

– van synthetische of kunstmatige textielstoffen

8

m2

5705 00 80

– van andere textielstoffen

8

m2
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HOOFDSTUK 58
SPECIALE WEEFSELS; GETUFTE TEXTIELSTOFFEN; KANT;
TAPISSERIEËN; PASSEMENTWERK; BORDUURWERK
Aantekeningen
1. Van dit hoofdstuk zijn uitgezonderd de weefsels bedoeld bij aantekening 1 op
hoofdstuk 59, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen, alsmede andere
goederen bedoeld bij hoofdstuk 59.
2. Post 5801 omvat eveneens ongesneden inslagfluweel en -pluche, dat aan het
oppervlak geen pool vertoont.
3. Voor de toepassing van post 5803 wordt als „weefsel met gaasbinding” aan
gemerkt, weefsel met over het gehele oppervlak of over een deel daarvan,
twee soorten kettingdraden, waarvan de ene (slingerdraad) een halve slag, een
hele slag of meer dan een hele slag rond de andere (gronddraad) is geslingerd,
terwijl de inslagdraden door de aldus gevormde lussen lopen.
4. Geknoopte netten van bindgaren, touw of kabel, in banen of aan het stuk, zijn
van post 5804 uitgezonderd en worden onder post 5608 ingedeeld.
5. Voor de toepassing van post 5806 worden als „lint” aangemerkt:
a) weefsels met ketting en inslag (fluweel daaronder begrepen), in banden
met een breedte van niet meer dan 30 cm en met echte zelfkanten, en van
het stuk afgesneden stroken weefsel met een breedte van niet meer dan
30 cm, die zijn voorzien van aangeweven, gelijmde of anderszins aange
brachte onechte zelfkanten;
b) weefsels met ketting en inslag, die buisvormig zijn geweven en waarvan
de breedte — plat gemeten — niet meer dan 30 cm bedraagt;
c) „biais” met omgevouwen randen, waarvan de breedte, in ongevouwen
toestand, niet meer dan 30 cm bedraagt.
Lint met aangeweven franje wordt onder post 5808 ingedeeld.
6. Als „borduurwerk” bedoeld bij post 5810 worden mede aangemerkt, opleg
werk en inlegwerk (applicatiewerk), verkregen door opnaaien of door innaaien
van pailletten, van kralen of van motieven van textiel of van andere stoffen,
alsmede borduurwerk uitgevoerd met metaaldraad of met glasgaren op een
zichtbare grond van textiel. Naaldwerktapisserie is van post 5810 uitgezon
derd en wordt ingedeeld onder post 5805.
7. Naast de producten bedoeld bij post 5809 omvat dit hoofdstuk eveneens
goederen, vervaardigd van metaaldraad, van de soort gebezigd voor kleding,
voor stoffering of voor dergelijk gebruik.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8

m2

5801

Fluweel, pluche en chenilleweefsel, ander dan bedoeld bij de
posten 5802 en 5806:

5801 10 00

– van wol of van fijn haar

– van katoen:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

5801 21 00

– – ongesneden inslagfluweel en -pluche

8

m2

5801 22 00

– – gesneden inslagfluweel en -pluche, geribd (corduroy)

8

m2

5801 23 00

– – ander inslagfluweel en -pluche

8

m2

5801 26 00

– – chenilleweefsel

8

m2

5801 27 00

– – kettingfluweel en -pluche

8

m2

– van synthetische of kunstmatige vezels:

5801 31 00

– – ongesneden inslagfluweel en -pluche

8

m2

5801 32 00

– – gesneden inslagfluweel en -pluche, geribd (corduroy)

8

m2

5801 33 00

– – ander inslagfluweel en -pluche

8

m2

5801 36 00

– – chenilleweefsel

8

m2

5801 37 00

– – kettingfluweel en -pluche

8

m2

5801 90

– van andere textielstoffen:

5801 90 10

– – van vlas

8

m2

5801 90 90

– – andere

8

m2

5802

Lussenweefsel (bad- of frotteerstof), ander dan bedoeld bij post
5806; getufte textielstoffen, andere dan die bedoeld bij post
5703:
– lussenweefsel van katoen:

5802 11 00

– – ongebleekt

8

m2

5802 19 00

– – ander

8

m2

5802 20 00

– lussenweefsel van andere textielstoffen

8

m2

5802 30 00

– getufte textielstoffen

8

m2

5803 00

Weefsel met gaasbinding, ander dan bedoeld bij post 5806:

5803 00 10

– van katoen

5,8

m2

5803 00 30

– van zijde of van afval van zijde

7,2

m2

5803 00 90

– ander

8

m2

5804

Tule, bobinettule en filetweefsel; kant, aan het stuk, in banden
of in de vorm van motieven, andere dan de producten bedoeld
bij de posten 6002 tot en met 6006:

5804 10

– tule, bobinettule en filetweefsel:

5804 10 10

– – niet opgemaakt

6,5

—

5804 10 90

– – opgemaakt

8

—

– mechanisch vervaardigde kant:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

5804 21 00

– – van synthetische of kunstmatige vezels

8

—

5804 29 00

– – van andere textielstoffen

8

—

5804 30 00

– met de hand vervaardigde kant

8

—

5805 00 00

Tapisserieën, met de hand geweven (zoals gobelins, Vlaamse
tapisserieën, aubussons, beauvais en dergelijke) of met de
naald vervaardigd (bijvoorbeeld halve kruissteek, kruissteek),
ook indien geconfectioneerd

5,6

—

6,3

—

7,5

—

7,5

—

5806

Lint, ander dan de artikelen bedoeld bij post 5807; bolduclint,
zijnde lint zonder inslag van aaneengelijmde evenwijdig lo
pende draden of textielvezels:

5806 10 00

– lint van fluweel, van pluche, van chenilleweefsel of van lus

senweefsel
5806 20 00

– ander lint, bevattende 5 of meer gewichtspercenten elasto

meergarens of rubberdraden
– ander lint:

5806 31 00

– – van katoen

5806 32

– – van synthetische of kunstmatige vezels:

5806 32 10

– – – met echte zelfkanten

7,5

—

5806 32 90

– – – ander

7,5

—

5806 39 00

– – van andere textielstoffen

7,5

—

5806 40 00

– bolduclint

6,2

—

5807

Etiketten, insignes en dergelijke artikelen van textiel, aan het
stuk, in banden of gesneden, niet geborduurd:

5807 10

– geweven:

5807 10 10

– – met ingeweven opschriften en motieven

6,2

—

5807 10 90

– – andere

6,2

—

5807 90

– andere:

5807 90 10

– – van vilt of van gebonden textielvlies

6,3

—

5807 90 90

– – andere

8

—

5808

Vlechten aan het stuk; passementwerk en dergelijke versie
ringsartikelen aan het stuk, zonder borduurwerk, ander dan
van brei- of haakwerk; eikels, kwasten, pompons en dergelijke
artikelen:

5808 10 00

– vlechten aan het stuk

5

—

5808 90 00

– andere

5,3

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

Weefsels van metaaldraad en weefsels van metaalgarens be
doeld bij post 5605, van de soort gebezigd voor kleding,
voor stoffering of voor dergelijk gebruik, elders genoemd
noch elders onder begrepen

5,6

—

5,8

—

8

—

5809 00 00

5810

Borduurwerk, aan het stuk, in banden of in de vorm van
motieven:

5810 10

– etskant en borduurwerk zonder zichtbaar grondweefsel:

5810 10 10

– – met een waarde van meer dan 35 € per kg nettogewicht

5810 10 90

– – andere
– ander borduurwerk:

5810 91

– – van katoen:

5810 91 10

– – – met een waarde van meer dan 17,50 € per kg nettogewicht

5,8

—

5810 91 90

– – – ander

7,2

—

5810 92

– – van synthetische of kunstmatige vezels:

5810 92 10

– – – met een waarde van meer dan 17,50 € per kg nettogewicht

5,8

—

5810 92 90

– – – ander

7,2

—

5810 99

– – van andere textielstoffen:

5810 99 10

– – – met een waarde van meer dan 17,50 € per kg nettogewicht

5,8

—

5810 99 90

– – – ander

7,2

—

5811 00 00

Gematelasseerde textielproducten aan het stuk, bestaande uit
een of meer lagen textiel, die door stikken of op andere wijze
zijn samengevoegd met watten of ander opvulmateriaal, an
dere dan borduurwerk bedoeld bij post 5810

8

m2
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HOOFDSTUK 59
WEEFSELS, GEÏMPREGNEERD, BEKLEED, BEDEKT OF MET
INLAGEN; TECHNISCHE ARTIKELEN VAN TEXTIELSTOFFEN
Aantekeningen
1. Voor zover uit de context niet het tegendeel blijkt, worden voor de toepassing
van dit hoofdstuk als „weefsels” aangemerkt, de weefsels bedoeld bij de
hoofdstukken 50 tot en met 55 en bij de posten 5803 en 5806, vlecht- en
passementwerk en dergelijke versieringsartikelen, aan het stuk, bedoeld bij
post 5808 en brei- en haakwerk bedoeld bij de posten 6002 tot en met 6006.
2. Post 5903 omvat:
a) weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van
kunststof, ongeacht het gewicht per vierkante meter en ongeacht de aard
van de kunststof (compact of met celstructuur), andere dan:
1) weefsels waarvan de impregnering, de deklaag of de bekleding niet met
het blote oog kan worden waargenomen (in het algemeen hoofdstukken
50 tot en met 55, 58 of 60); voor de toepassing van deze bepaling
wordt de door de bedoelde bewerkingen veroorzaakte kleurverandering
buiten beschouwing gelaten;
2) producten die bij een temperatuur gelegen tussen 15 °C en 30 °C niet
zonder breken of barsten met de hand om een cilinder met een diameter
van 7 mm kunnen worden opgerold (in het algemeen hoofdstuk 39);
3) producten bestaande uit een weefsel dat volledig in kunststof is ingebed
of dat aan beide zijden met kunststof is bekleed of bedekt, voor zover
deze bekleding of deklaag met het blote oog kan worden waargenomen
en waarbij de door deze bewerkingen veroorzaakte kleurverandering
buiten beschouwing wordt gelaten (hoofdstuk 39);
4) weefsels die op zodanige wijze gedeeltelijk met kunststof zijn bekleed
of bedekt dat zij motieven vertonen (in het algemeen de hoofdstukken
50 tot en met 55, 58 of 60);
5) Platen, vellen of strippen van kunststof met celstructuur, verbonden met
weefsel, waarbij de textielstof slechts als drager dient (hoofdstuk 39);
6) textielproducten bedoeld bij post 5811;
b) weefsels vervaardigd van textielgarens, van strippen of artikelen van der
gelijke vorm, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met kunststof,
bedoeld bij post 5604.
3. Voor de toepassing van post 5905 wordt onder „wandbekleding van textiel
stof” verstaan: producten op rollen met een breedte van 45 cm of meer,
geschikt voor het bekleden van muren of van plafonds, bestaande uit op
een drager bevestigd textiel of uit textiel dat aan de achterzijde een behan
deling heeft ondergaan (geïmpregneerd of bedekt, zodat lijmen mogelijk
wordt).
Deze post omvat echter geen wandbekleding bestaande uit scheerhaar of
textielpoeder, dat rechtstreeks is aangebracht op een drager van papier (post
4814) of op een drager van textiel (in het algemeen post 5907).
4. Voor de toepassing van post 5906 wordt onder „gegummeerde weefsels”
verstaan:
a) weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van
rubber,
— met een gewicht van niet meer dan 1 500 g/m2, of
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— met een gewicht van meer dan 1 500 g/m2 en die meer dan 50 ge
wichtspercenten textielstoffen bevatten;
b) weefsels vervaardigd van garens, van strippen of artikelen van dergelijke
vorm, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber, bedoeld
bij post 5604;
c) producten, samengesteld uit parallel gelegde textielgarens, gebonden met
rubber.
Deze post omvat echter niet vellen, platen of strippen van rubber met cel
structuur, verbonden met weefsel, waarbij het weefsel slechts als drager dient
(hoofdstuk 40), en textielproducten bedoeld bij post 5811.
5. Post 5907 omvat niet:
a) weefsels waarvan de impregnering, de deklaag of de bekleding niet met het
blote oog kan worden waargenomen (in het algemeen hoofdstukken 50 tot
en met 55, 58 of 60); voor de toepassing van deze bepaling wordt de door
bedoelde bewerkingen veroorzaakte kleurverandering buiten beschouwing
gelaten;
b) beschilderd doek (ander dan voor theatercoulissen, voor achtergronden van
studio's of voor dergelijk gebruik);
c) weefsels die op zodanige wijze gedeeltelijk met scheerhaar, met kurkpoe
der of met andere dergelijke producten bedekt zijn, dat zij motieven ver
tonen. Imitatiefluweel blijft echter onder deze post ingedeeld;
d) weefsels die gewoon geappreteerd zijn met zetmeelpreparaten of met der
gelijke preparaten;
e) fineer op een drager van weefsel (post 4408);
f) natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen in poeder of in
korrels op een drager van weefsel (post 6805);
g) samengekit of gereconstitueerd mica op een drager van weefsel (post
6814);
h) bladmetaal op een drager van weefsel (in het algemeen afdeling XIV of
XV).
6. Post 5910 omvat niet:
a) drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden uit textielstoffen, met een dikte
van minder dat 3 mm, aan het stuk of op lengte gesneden;
b) drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, geïmpregneerd, bekleed of be
dekt met, dan wel met inlagen van rubber, alsmede die vervaardigd van
garen of bindgaren van textielstof dat is geïmpregneerd, bekleed, bedekt of
ommanteld met rubber (post 4010).
7. Post 5911 omvat de volgende producten, die geacht worden van de overige
posten van afdeling XI te zijn uitgezonderd:
a) de hierna limitatief opgesomde textielwaren, aan het stuk, op lengte of
enkel vierkant of rechthoekig gesneden (andere dan textielwaren die het
karakter hebben van producten bedoeld bij de posten 5908 tot en met
5910):
— weefsels, vilt of met vilt gevoerd weefsel, bekleed of bedekt met, dan
wel met inlagen van rubber, leder of andere stoffen, van de soort
gebruikt voor de vervaardiging van kaardbeslag, alsmede dergelijke
producten voor ander technisch gebruik, lint van fluweel, geïmpreg
neerd met rubber, voor het bekleden van kettingbomen daaronder be
grepen;
— builgaas;
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— persdoeken en grove weefsels (ook die van mensenhaar), van de soort
gebruikt in oliepersen of voor dergelijk technisch gebruik;
— al dan niet vervilte weefsels, ook indien geïmpregneerd of bedekt, van
de soort gebezigd voor technisch gebruik, plat geweven met meervou
dige ketting of inslag;
— met metaal versterkte weefsels van de soort gebezigd voor technisch
gebruik;
— smeerkoord, vlechten, touw en dergelijke textielproducten voor sme
rings- of pakkingsdoeleinden, ook indien geïmpregneerd, bedekt of
versterkt (gewapend);
b) artikelen van textielstof voor technisch gebruik (andere dan de artikelen
bedoeld bij de posten 5908 tot en met 5910) (bijvoorbeeld weefsels en vilt,
eindeloos of voorzien van verbindingsstukken, van de soort gebruikt voor
papiermachines en dergelijke machines (bijvoorbeeld voor pulp of asbest
cement), polijstschijven, pakkingen, sluitringen en andere delen van ma
chines, apparaten of toestellen).

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6,5

m2

6,5

m2

5,6

m2

8

m2

5,6

m2

8

m2

5,6

m2

8

m2

8

m2

5901

Weefsels bedekt met lijm of met zetmeelachtige stoffen, van de
soort gebruikt voor het boekbinden, voor het kartonneren,
voor foedraalwerk of voor dergelijk gebruik; calqueerlinnen
en tekenlinnen; schilderdoek; stijflinnen (buckram) en derge
lijke weefsels van de soort gebruikt voor steunvormen van
hoeden:

5901 10 00

– weefsels bedekt met lijm of met zetmeelachtige stoffen, van

de soort gebruikt voor het boekbinden, voor het kartonne
ren, voor foedraalwerk of voor dergelijk gebruik
5901 90 00

– andere

5902

Bandenkoordweefsel („tyre cord fabric”) van garens met een
hoge sterktegraad van nylon of van andere polyamiden, van
polyesters of van viscoserayon:

5902 10

– van nylon of van andere polyamiden:

5902 10 10

– – geïmpregneerd met rubber

5902 10 90

– – andere

5902 20

– van polyesters:

5902 20 10

– – geïmpregneerd met rubber

5902 20 90

– – andere

5902 90

– andere:

5902 90 10

– – geïmpregneerd met rubber

5902 90 90

– – andere

5903

Weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met
inlagen van kunststof, andere dan die bedoeld bij post 5902:

5903 10

– met poly(vinylchloride):

5903 10 10

– – geïmpregneerd
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8

m2

5903 10 90

– – bekleed, bedekt, dan wel met inlagen

5903 20

– met polyurethaan:

5903 20 10

– – geïmpregneerd

8

m2

5903 20 90

– – bekleed, bedekt, dan wel met inlagen

8

m2

5903 90

– andere:

5903 90 10

– – geïmpregneerd

8

m2

8

m2

8

m2

– – bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van:

5903 90 91

– – – cellulosederivaten of andere kunststof, met een bovenzijde

van textielstof
5903 90 99

– – – andere

5904

Linoleum, ook indien in bepaalde vorm gesneden; vloerbedek
king, bestaande uit een deklaag of een bekleding op een drager
van textiel, ook indien in bepaalde vorm gesneden:

5904 10 00

– linoleum

5,3

m2

5904 90 00

– andere

5,3

m2

5905 00

Wandbekleding van textielstof:

5905 00 10

– bestaande uit parallel gelegde draden aangebracht op een drager

5,8

—

– andere:

5905 00 30

– – van vlas

8

—

5905 00 50

– – van jute

4

—

5905 00 70

– – van synthetische of kunstmatige textielvezels

8

—

5905 00 90

– – andere

6

—

5906

Gegummeerde weefsels, andere dan die bedoeld bij post 5902:

5906 10 00

– plakband met een breedte van niet meer dan 20 cm

4,6

—

6,5

—

8

—

– andere:

5906 91 00

– – van brei- of haakwerk

5906 99

– – andere:

5906 99 10

– – – canvas bedoeld bij aantekening 4, onder c), op dit hoofdstuk

5906 99 90

– – – andere

5,6

—

5907 00 00

Weefsels, anderszins geïmpregneerd, bekleed of bedekt; be
schilderd doek voor theatercoulissen, voor achtergronden van
studio's of voor dergelijk gebruik

4,9

m2
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

Kousen, pitten en wieken, voor lampen, voor komforen, voor
aanstekers, voor kaarsen en dergelijke, geweven, gevlochten of
gebreid; gloeikousjes en rond gebreide buisjes voor het ver
vaardigen van gloeikousjes, ook indien geïmpregneerd

5,6

—

5908 00 00

5909 00

Brandslangen en dergelijke slangen, van textielstoffen, ook in
dien gewapend, met beslag of met toebehoren van andere stof
fen:

5909 00 10

– van synthetische textielvezels

6,5

—

5909 00 90

– van andere textielstoffen

6,5

—

5910 00 00

Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van textielstof
fen, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt met, dan wel
met inlagen van kunststof, of versterkt met metaal of met
andere stoffen

5,1

—

5,3

—

4,6

—

5,8

m2

5911

Producten en artikelen van textiel, voor technisch gebruik,
bedoeld bij aantekening 7 op dit hoofdstuk:

5911 10 00

– weefsels, vilt of met vilt gevoerd weefsel, bekleed of bedekt

met, dan wel met inlagen van rubber, leder of andere stoffen,
van de soort gebruikt voor de vervaardiging van kaard
beslag, alsmede dergelijke producten voor ander technisch
gebruik, lint van fluweel, geïmpregneerd met rubber voor
het bekleden van kettingbomen daaronder begrepen
5911 20 00

– builgaas, ook indien geconfectioneerd (1)
– weefsels en vilt, eindeloos of voorzien van verbindingsstuk

ken, van de soort gebruikt voor papiermachines en dergelijke
machines (bijvoorbeeld machines voor pulp of asbestcement):
5911 31

2

– – met een gewicht van minder dan 650 g/m :
– – – van zijde of van synthetische of kunstmatige textielvezels:

5911 31 11

– – – – weefsels van de soort gebruikt voor papiermachines (bij

voorbeeld vormweefsel)
5911 31 19

– – – – andere

5,8

—

5911 31 90

– – – van andere textielstoffen

4,4

—

5911 32

– – met een gewicht van 650 g/m of meer:

5,8

m2

2

– – – van zijde of van synthetische of kunstmatige textielvezels:

5911 32 11

– – – – weefsels met gestikte viltlaag, van de soort gebruikt voor

papiermachines (bijvoorbeeld persvilt)
5911 32 19

– – – – andere

5,8

m2

5911 32 90

– – – van andere textielstoffen

4,4

—

(1) Indeling onder deze onderverdeling van builgaas, niet geconfectioneerd, is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast
gesteld in titel II, onder F, van de inleidende bepalingen.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6

—

6

—

vrij

—

6

—

5911 40 00

– persdoeken en grove weefsels (die van mensenhaar daar

onder begrepen), van de soort gebruikt in oliepersen of
voor dergelijk technisch gebruik
5911 90

– andere:

5911 90 10

– – van vilt
– – andere:

5911 90 91

– – – zelfklevende ronde schuurlappen van de soort gebruikt voor

de vervaardiging van schijven (wafers) van halfgeleidermate
riaal
5911 90 99

– – – andere
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HOOFDSTUK 60
BREI- EN HAAKWERK AAN HET STUK
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) gehaakte kant bedoeld bij post 5804;
b) etiketten, insignes en dergelijke artikelen van brei- en haakwerk, bedoeld
bij post 5807;
c) brei- en haakwerk, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen, bedoeld
bij hoofdstuk 59. Poolbrei- en poolhaakwerk, geïmpregneerd, bekleed,
bedekt of met inlagen, blijft echter ingedeeld onder post 6001.
2. Dit hoofdstuk omvat eveneens stoffen vervaardigd van metaaldraad, van de
soort gebezigd voor kleding, voor stoffering of voor dergelijk gebruik.
3. In de nomenclatuur worden als „breiwerk” mede aangemerkt, producten die
met een naai-breisteek zijn doorstikt en waarin de steek wordt gevormd door
textielgaren (stitch-bonding).
Aanvullende aantekening
1. Onderverdeling 6005 35 omvat stoffen van monofilamenten van polyethyleen
of van multifilamenten van polyester, wegende niet minder dan 30 g/m2 en
niet meer dan 55 g/m2, met een maaswijdte van niet minder dan 20 mazen/
cm2 en niet meer dan 100 mazen/cm2, en geïmpregneerd of bedekt met alfacypermethrin (ISO), chloorfenapyr (ISO), deltamethrin (INN, ISO), lambdacyhalothrin (ISO), permethrin (ISO) of pirimifos-methyl (ISO).

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8

—

6001

Poolbrei- en poolhaakwerk (hoogpolige stoffen en lussenstof
daaronder begrepen), aan het stuk:

6001 10 00

– hoogpolige stoffen
– lussenstof:

6001 21 00

– – van katoen

8

—

6001 22 00

– – van synthetische of kunstmatige vezels

8

—

6001 29 00

– – van andere textielstoffen

8

—

– ander:

6001 91 00

– – van katoen

8

—

6001 92 00

– – van synthetische of kunstmatige vezels

8

—

6001 99 00

– – van andere textielstoffen

8

—

6002

Brei- en haakwerk aan het stuk, met een breedte van niet meer
dan 30 cm, bevattende 5 of meer gewichtspercenten elasto
meergarens of rubberdraden, ander dan bedoeld bij post 6001:

6002 40 00

– tlsb 0.03

8

—

6002 90 00

– ander

6,5

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6003

Brei- en haakwerk aan het stuk, met een breedte van niet meer
dan 30 cm, ander dan bedoeld bij de posten 6001 en 6002:

6003 10 00

– van wol of van fijn haar

8

—

6003 20 00

– van katoen

8

—

6003 30

– van synthetische vezels:

6003 30 10

– – raschelkant

8

—

6003 30 90

– – ander

8

—

6003 40 00

– van kunstmatige vezels

8

—

6003 90 00

– ander

8

—

6004

Brei- en haakwerk aan het stuk, met een breedte van meer dan
30 cm, bevatten 5 of meer gewichtspercenten elastomeergarens
of rubberdraden, ander dan bedoeld bij post 6001:

6004 10 00

– bevattende 5 of meer gewichtspercenten elastomeergarens,

8

—

6,5

—

geen rubberdraden bevattend
6004 90 00

– ander

6005

Kettingbreiwerk aan het stuk (dat verkregen op de galonneer
machine daaronder begrepen), ander dan bedoeld bij de pos
ten 6001 tot en met 6004:
– van katoen:

6005 21 00

– – ongebleekt of gebleekt

8

—

6005 22 00

– – geverfd

8

—

6005 23 00

– – van verschillend gekleurd garen

8

—

6005 24 00

– – bedrukt

8

—

8

—

– van synthetische vezels:

6005 35 00

– – stoffen bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofd

stuk
6005 36 00

– – ander, ongebleekt of gebleekt

8

—

6005 37 00

– – ander, geverfd

8

—

6005 38 00

– – ander, van verschillend gekleurd garen

8

—

6005 39 00

– – ander, bedrukt

8

—

– van kunstmatige vezels:

6005 41 00

– – ongebleekt of gebleekt

8

—

6005 42 00

– – geverfd

8

—

6005 43 00

– – van verschillend gekleurd garen

8

—

6005 44 00

– – bedrukt

8

—

6005 90

– ander:

6005 90 10

– – van wol of van fijn haar

8

—

6005 90 90

– – ander

8

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8

—

6006

Ander brei- en haakwerk aan het stuk:

6006 10 00

– van wol of van fijn haar
– van katoen:

6006 21 00

– – ongebleekt of gebleekt

8

—

6006 22 00

– – geverfd

8

—

6006 23 00

– – van verschillend gekleurd garen

8

—

6006 24 00

– – bedrukt

8

—

– van synthetische vezels:

6006 31 00

– – ongebleekt of gebleekt

8

—

6006 32 00

– – geverfd

8

—

6006 33 00

– – van verschillend gekleurd garen

8

—

6006 34 00

– – bedrukt

8

—

– van kunstmatige vezels:

6006 41 00

– – ongebleekt of gebleekt

8

—

6006 42 00

– – geverfd

8

—

6006 43 00

– – van verschillend gekleurd garen

8

—

6006 44 00

– – bedrukt

8

—

6006 90 00

– ander

8

—
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HOOFDSTUK 61
KLEDING EN KLEDINGTOEBEHOREN, VAN BREI- OF HAAKWERK
Aantekeningen
1.

Onder dit hoofdstuk worden uitsluitend ingedeeld geconfectioneerde artike
len van brei- of haakwerk.

2.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a) artikelen bedoeld bij post 6212;
b) oude kleren en dergelijke artikelen bedoeld bij post 6309;
c) orthopedische artikelen, zoals breukbanden, medisch-chirurgische gordels
en dergelijke (post 9021).

3.

Voor de toepassing van de posten 6103 en 6104 worden:
a) als „kostuums”, „mantelpakken” en „broekpakken” aangemerkt, stellen of
assortimenten van twee of drie kledingstukken van dezelfde stof aan de
buitenzijde, bestaande uit:
— een colbertjas of dergelijke jas, waarvan de buitenzijde, met uitzon
dering van de mouwen, bestaat uit vier of meer panden, ontworpen
om het bovenlichaam te bedekken, eventueel vergezeld van een
mouwloos vest, waarvan de voorkant vervaardigd is uit dezelfde
stof als die van de buitenkant van de overige delen van het stel of
assortiment en waarvan de rugzijde is vervaardigd van dezelfde stof
als die van de voering van de jas;
— een kledingstuk ontworpen om het onderlichaam te bedekken, zijnde
een broek, een korte broek (andere dan zwembroek), een rok of een
broekrok, zonder bretels en zonder borststuk.
Alle samenstellende delen van kostuums, mantelpakken en broekpakken
dienen van een stof van dezelfde structuur, kleur en samenstelling te zijn;
zij dienen eveneens van dezelfde stijl en van gelijke of verenigbare maat
te zijn. Zij mogen evenwel zijn voorzien van boordsel (strook stof ge
naaid in de naad) van een andere stof.
Indien verschillende delen ontworpen om het onderlichaam te bedekken
samen worden aangeboden (bijvoorbeeld twee lange broeken of een lange
en korte broek of een rok of een broekrok en broek), wordt de lange
broek of, in het geval van dames- of meisjeskleding, de rok of broekrok
aangemerkt als het essentiële deel; de andere delen dienen afzonderlijk in
beschouwing te worden genomen.
Als „kostuums” worden eveneens aangemerkt de navolgende ceremoniële
of avondkostuums, ook indien zij niet voldoen aan alle voornoemde
voorwaarden:
— jacquetkostuums, bestaande uit een effen jas met laag hangende af
geronde achterpanden (jacquet) en een gestreepte broek;
— rokkostuums, gewoonlijk gemaakt van zwarte stof, waarvan de jas
van voren betrekkelijk kort is, zonder sluiting en waarvan de smalle,
op de heupen uitgesneden panden langs achter afhangen;
— smokings, waarbij de snit van de jas vrijwel gelijk is aan die van een
gewone colbertjas (alhoewel iets meer van de borst vrijlatend), echter
met revers van zijde of van imitatiezijde;
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b) als „ensembles” aangemerkt, stellen of assortimenten van verscheidene
kledingstukken (andere dan de artikelen bedoeld bij de posten 6107, 6108
en 6109), gemaakt van dezelfde stof, opgemaakt voor de verkoop in het
klein en bestaande uit:
— een kledingstuk ontworpen om het bovenlichaam te bedekken, met
dien verstande dat een pullover als tweede kledingstuk voor het bo
venlichaam aanwezig mag zijn, uitsluitend in het geval van een twin
set en dat een vest als tweede kledingstuk voor het bovenlichaam in
andere gevallen aanwezig mag zijn;
— een of twee verschillende kledingstukken ontworpen om het onder
lichaam te bedekken, zijnde een lange broek, een zogenaamde Ame
rikaanse overall, een korte broek (andere dan zwembroek), een rok of
een broekrok.
Alle samenstellende delen van een ensemble dienen van dezelfde struc
tuur, stijl, kleur en samenstelling te zijn; zij dienen eveneens van gelijke
of verenigbare maat te zijn. Als „ensembles” worden niet aangemerkt
trainingspakken en skipakken, bedoeld bij post 6112.
4.

De posten 6105 en 6106 omvatten niet kleding met zakken onder de taille,
met een geribde boord of anderszins nauwsluitend aan de onderzijde, noch
kleding die gemiddeld minder dan tien steken per cm heeft, geteld in iedere
richting op een staal metende ten minste 10 × 10 cm. Post 6105 omvat
evenmin kleding zonder mouw.

5.

Post 6109 omvat niet kleding met een geribde boord, een aantrekkoordje of
anderszins nauwsluitend aan de onderzijde.

6.

Voor de toepassing van post 6111 worden:
a) als „kleding en kledingtoebehoren, voor baby's” aangemerkt, artikelen
bestemd voor jonge kinderen met een lichaamslengte van niet meer dan
86 cm;
b) artikelen die zowel onder post 6111 als onder andere posten van dit
hoofdstuk kunnen worden ingedeeld, onder post 6111 ingedeeld.

7.

Voor de toepassing van post 6112 worden als „skipakken” aangemerkt,
kledingstukken en stellen of assortimenten van kledingstukken, die naar
uiterlijk en textuur herkenbaar zijn als bestemd om hoofdzakelijk te worden
gedragen bij het skiën (alpine en langlauf). Zij bestaan uit:
a) hetzij een „skioverall”, zijnde een eendelig kledingstuk ontworpen om het
boven- en onderlichaam te bedekken; naast de mouwen en de kraag mag
dit kledingstuk voorzien zijn van zakken en van voetbandjes;
b) hetzij een „ski-ensemble”, zijnde een stel of assortiment van twee of drie
kledingstukken, opgemaakt voor de verkoop in het klein en samengesteld
uit:
— een kledingstuk zoals een anorak, blouson of dergelijk artikel, met
een treksluiting, eventueel vergezeld van een vest;
— een broek, zelfs tot boven het middel reikend, of een zogenaamde
Amerikaanse overall.
Het „ski-ensemble” mag eveneens zijn samengesteld uit een skioverall als
bedoeld onder a) en een gewatteerde mouwloze jas die over de overall
gedragen wordt.
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▼B
Alle samenstellende delen van een ski-ensemble dienen gemaakt te zijn
van een stof met dezelfde textuur, stijl en samenstelling, al dan niet van
dezelfde kleur; zij dienen eveneens van gelijke of verenigbare maat te
zijn.
8.

Kleding die zowel kan worden ingedeeld onder post 6113, als onder andere
posten van dit hoofdstuk, met uitzondering van post 6111, wordt onder post
6113 ingedeeld.

9.

Kleding bedoeld bij dit hoofdstuk, aan de voorzijde links-over-rechts slui
tend, wordt aangemerkt als heren- of jongenskleding; die aan de voorzijde
rechts-over-links sluitend als dames- of meisjeskleding. Deze bepalingen zijn
niet van toepassing wanneer de snit van het kledingstuk duidelijk weergeeft
dat het kledingstuk is ontworpen voor het ene of het andere geslacht.
Kleding waarvan niet kan worden onderkend dat zij heren- of jongenskle
ding, dan wel dames- of meisjeskleding is, wordt ingedeeld onder de post
voor dames- of meisjeskleding.

10. Artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk mogen zijn vervaardigd van metaaldraad.
Aanvullende aantekeningen (GN)
1.

Voor de toepassing van aantekening 3, onder b), op dit hoofdstuk dienen,
onverminderd de overige bepalingen van genoemde aantekening, de samen
stellende delen van een ensemble geheel te zijn vervaardigd van een en
dezelfde stof.
Hiertoe:
— kan de gebruikte stof ongebleekt, gebleekt, geverfd, van verschillend
gekleurd garen of bedrukt zijn;
— blijft een van aangebreide ribboorden voorziene pullover of vest als een
deel van een „ensemble” aangemerkt, zelfs indien het kledingstuk dat
bestemd is voor de bedekking van het onderlichaam geen aangebreide
ribboord heeft, mits deze ribboorden niet zijn aangenaaid maar recht
streeks bij het breien zijn verkregen.
Stellen en assortimenten vervaardigd van verschillende stoffen worden niet
als ensemble aangemerkt, zelfs indien zij slechts in kleur verschillen.
Alle samenstellende delen van een ensemble dienen, opgemaakt voor de
verkoop in het klein, samen als één enkele eenheid te worden aangeboden.
Individuele verpakking of afzonderlijke etikettering van elk der samenstel
lende delen van zo een enkele eenheid heeft geen invloed op de indeling als
ensemble.

2.

Voor de toepassing van post 6109 worden als borstrokken en onderhemden
eveneens aangemerkt kledingstukken, zelfs indien fantasievol, bestemd om
direct op de huid te worden gedragen, zonder kraag, met of zonder mouwen,
ook indien voorzien van schouderbandjes.
Deze kleding, bestemd om het bovenlichaam te bedekken, vertoont meestal
meerdere overeenkomsten met T-shirts of met andere soorten meer klassieke
borstrokken en onderhemden.

3.

Post 6111 en de onderverdelingen 6116 10 20 en 6116 10 80 omvatten hand
schoenen (met of zonder vingers) en wanten, geïmpregneerd, bekleed of
bedekt met kunststof of met rubber, ongeacht of zij zijn geconfectioneerd:
— uit met kunststof of rubber geïmpregneerd, bekleed of bedekt brei- of
haakwerk als bedoeld bij post 5903 of 5906, of
— uit niet geïmpregneerd noch bekleed noch bedekt brei- of haakwerk en
vervolgens zijn geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof of met
rubber.
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▼B
Indien het brei- of haakwerk enkel als drager dient, vallen handschoenen
(met of zonder vingers) en wanten, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met
kunststof met celstructuur of rubber met celstructuur, onder hoofdstuk 39 of
40, zelfs indien zij zijn geconfectioneerd uit niet geïmpregneerd noch bekleed
noch bedekt brei- of haakwerk en vervolgens zijn geïmpregneerd, bekleed of
bedekt met kunststof met celstructuur of rubber met celstructuur (aanteke
ning 2, onder a), punt 5, en aantekening 4, laatste alinea, op hoofdstuk 59).

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6101

Overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke
artikelen, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens,
andere dan de artikelen bedoeld bij post 6103:

6101 20

– van katoen:

6101 20 10

– – overjassen, jekkers, capes en dergelijke artikelen

12

p/st

6101 20 90

– – anoraks, blousons en dergelijke artikelen

12

p/st

6101 30

– van synthetische of kunstmatige vezels:

6101 30 10

– – overjassen, jekkers, capes en dergelijke artikelen

12

p/st

6101 30 90

– – anoraks, blousons en dergelijke artikelen

12

p/st

6101 90

– van andere textielstoffen:

6101 90 20

– – overjassen, jekkers, capes en dergelijke artikelen

12

p/st

6101 90 80

– – anoraks, blousons en dergelijke artikelen

12

p/st

6102

Mantels, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van
brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes, andere dan de
artikelen bedoeld bij post 6104:

6102 10

– van wol of van fijn haar:

6102 10 10

– – mantels, capes en dergelijke artikelen

12

p/st

6102 10 90

– – anoraks, blousons en dergelijke artikelen

12

p/st

6102 20

– van katoen:

6102 20 10

– – mantels, capes en dergelijke artikelen

12

p/st

6102 20 90

– – anoraks, blousons en dergelijke artikelen

12

p/st

6102 30

– van synthetische of kunstmatige vezels:

6102 30 10

– – mantels, capes en dergelijke artikelen

12

p/st

6102 30 90

– – anoraks, blousons en dergelijke artikelen

12

p/st

6102 90

– van andere textielstoffen:

6102 90 10

– – mantels, capes en dergelijke artikelen

12

p/st

6102 90 90

– – anoraks, blousons en dergelijke artikelen

12

p/st

6103

Kostuums, ensembles, colbertjassen, blazers en dergelijke,
lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zo
genaamde Amerikaanse overalls, van brei- of haakwerk,
voor heren of voor jongens:
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6103 10

– kostuums:

6103 10 10

– – van wol of van fijn haar

12

p/st

6103 10 90

– – van andere textielstoffen

12

p/st

– ensembles:

6103 22 00

– – van katoen

12

p/st

6103 23 00

– – van synthetische vezels

12

p/st

6103 29 00

– – van andere textielstoffen

12

p/st

– colbertjassen, blazers en dergelijke:

6103 31 00

– – van wol of van fijn haar

12

p/st

6103 32 00

– – van katoen

12

p/st

6103 33 00

– – van synthetische vezels

12

p/st

6103 39 00

– – van andere textielstoffen

12

p/st

– lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse over

alls:
6103 41 00

– – van wol of van fijn haar

12

p/st

6103 42 00

– – van katoen

12

p/st

6103 43 00

– – van synthetische vezels

12

p/st

6103 49 00

– – van andere textielstoffen

12

p/st

6104

Mantelpakken, broekpakken, ensembles, blazers en andere
jasjes, japonnen, rokken, broekrokken, lange en korte broeken
(andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse over
alls, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes:

12

p/st

– mantelpakken en broekpakken:

6104 13 00

– – van synthetische vezels

6104 19

– – van andere textielstoffen:

6104 19 20

– – – van katoen

12

p/st

6104 19 90

– – – van andere textielstoffen

12

p/st

– ensembles:

6104 22 00

– – van katoen

12

p/st

6104 23 00

– – van synthetische vezels

12

p/st

6104 29

– – van andere textielstoffen:

6104 29 10

– – – van wol of van fijn haar

12

p/st

6104 29 90

– – – van andere textielstoffen

12

p/st

12

p/st

– blazers en andere jasjes:

6104 31 00

– – van wol of van fijn haar
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6104 32 00

– – van katoen

12

p/st

6104 33 00

– – van synthetische vezels

12

p/st

6104 39 00

– – van andere textielstoffen

12

p/st

– japonnen:

6104 41 00

– – van wol of van fijn haar

12

p/st

6104 42 00

– – van katoen

12

p/st

6104 43 00

– – van synthetische vezels

12

p/st

6104 44 00

– – van kunstmatige vezels

12

p/st

6104 49 00

– – van andere textielstoffen

12

p/st

– rokken en broekrokken:

6104 51 00

– – van wol of van fijn haar

12

p/st

6104 52 00

– – van katoen

12

p/st

6104 53 00

– – van synthetische vezels

12

p/st

6104 59 00

– – van andere textielstoffen

12

p/st

– lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse over

alls:
6104 61 00

– – van wol of van fijn haar

12

p/st

6104 62 00

– – van katoen

12

p/st

6104 63 00

– – van synthetische vezels

12

p/st

6104 69 00

– – van andere textielstoffen

12

p/st

6105

Overhemden van brei- of haakwerk, voor heren of voor jon
gens:

6105 10 00

– van katoen

12

p/st

6105 20

– van synthetische of kunstmatige vezels:

6105 20 10

– – van synthetische vezels

12

p/st

6105 20 90

– – van kunstmatige vezels

12

p/st

6105 90

– van andere textielstoffen:

6105 90 10

– – van wol of van fijn haar

12

p/st

6105 90 90

– – van andere textielstoffen

12

p/st

6106

Blouses en hemdblouses, van brei- of haakwerk, voor dames of
voor meisjes:

6106 10 00

– van katoen

12

p/st

6106 20 00

– van synthetische of kunstmatige vezels

12

p/st

6106 90

– van andere textielstoffen:

6106 90 10

– – van wol of van fijn haar

12

p/st
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6106 90 30

– – van zijde of van afval van zijde

12

p/st

6106 90 50

– – van vlas of van ramee

12

p/st

6106 90 90

– – van andere textielstoffen

12

p/st

6107

Slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama's, badjassen, ka
merjassen en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk,
voor heren of voor jongens:
– slips en onderbroeken:

6107 11 00

– – van katoen

12

p/st

6107 12 00

– – van synthetische of kunstmatige vezels

12

p/st

6107 19 00

– – van andere textielstoffen

12

p/st

– nachthemden en pyjama's:

6107 21 00

– – van katoen

12

p/st

6107 22 00

– – van synthetische of kunstmatige vezels

12

p/st

6107 29 00

– – van andere textielstoffen

12

p/st

– andere:

6107 91 00

– – van katoen

12

p/st

6107 99 00

– – van andere textielstoffen

12

p/st

6108

Onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden, pyjama's, ne
gligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van
brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes:
– onderjurken en onderrokken:

6108 11 00

– – van synthetische of kunstmatige vezels

12

p/st

6108 19 00

– – van andere textielstoffen

12

p/st

– slips en onderbroeken:

6108 21 00

– – van katoen

12

p/st

6108 22 00

– – van synthetische of kunstmatige vezels

12

p/st

6108 29 00

– – van andere textielstoffen

12

p/st

– nachthemden en pyjama's:

6108 31 00

– – van katoen

12

p/st

6108 32 00

– – van synthetische of kunstmatige vezels

12

p/st

6108 39 00

– – van andere textielstoffen

12

p/st

– andere:

6108 91 00

– – van katoen

12

p/st

6108 92 00

– – van synthetische of kunstmatige vezels

12

p/st

6108 99 00

– – van andere textielstoffen

12

p/st
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

12

p/st

12

p/st

12

p/st

10,5

p/st

6109

T-shirts, borstrokken en onderhemden, van brei- of haakwerk:

6109 10 00

– van katoen

6109 90

– van andere textielstoffen:

6109 90 20

– – van wol of van fijn haar of van synthetische of kunstmatige

vezels
6109 90 90

– – van andere textielstoffen

6110

Truien, jumpers, pullovers, slip-overs, vesten en dergelijke ar
tikelen, van brei- of haakwerk:
– van wol of van fijn haar:

6110 11

– – van wol:

6110 11 10

– – – truien, jumpers, pullovers en slip-overs, bevattende 50 of

meer gewichtspercenten wol en wegende 600 g of meer per
stuk
– – – andere:

6110 11 30

– – – – voor heren of voor jongens

12

p/st

6110 11 90

– – – – voor dames of voor meisjes

12

p/st

6110 12

– – van kasjmiergeiten:

6110 12 10

– – – voor heren of voor jongens

12

p/st

6110 12 90

– – – voor dames of voor meisjes

12

p/st

6110 19

– – andere:

6110 19 10

– – – voor heren of voor jongens

12

p/st

6110 19 90

– – – voor dames of voor meisjes

12

p/st

6110 20

– van katoen:

6110 20 10

– – hemdtruien (sous-pulls)

12

p/st

– – andere:

6110 20 91

– – – voor heren of voor jongens

12

p/st

6110 20 99

– – – voor dames of voor meisjes

12

p/st

6110 30

– van synthetische of kunstmatige vezels:

6110 30 10

– – hemdtruien (sous-pulls)

12

p/st

– – andere:

6110 30 91

– – – voor heren of voor jongens

12

p/st

6110 30 99

– – – voor dames of voor meisjes

12

p/st

6110 90

– van andere textielstoffen:

6110 90 10

– – van vlas of van ramee

12

p/st

6110 90 90

– – van andere textielstoffen

12

p/st

6111

Kleding en kledingtoebehoren, voor baby's, van brei- of haak
werk:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6111 20

– van katoen:

6111 20 10

– – handschoenen (met of zonder vingers) en wanten

8,9

pa

6111 20 90

– – andere

12

—

6111 30

– van synthetische vezels:

6111 30 10

– – handschoenen (met of zonder vingers) en wanten

8,9

pa

6111 30 90

– – andere

12

—

6111 90

– van andere textielstoffen:
– – van wol of van fijn haar:

6111 90 11

– – – handschoenen (met of zonder vingers) en wanten

8,9

pa

6111 90 19

– – – andere

12

—

6111 90 90

– – van andere textielstoffen

12

—

6112

Trainingspakken, skipakken, badpakken en zwembroeken, van
brei- of haakwerk:
– trainingspakken:

6112 11 00

– – van katoen

12

p/st

6112 12 00

– – van synthetische vezels

12

p/st

6112 19 00

– – van andere textielstoffen

12

p/st

6112 20 00

– skipakken

12

—

– badpakken en zwembroeken, voor heren of voor jongens:

6112 31

– – van synthetische vezels:

6112 31 10

– – – bevattende 5 of meer gewichtspercenten rubberdraden

8

p/st

6112 31 90

– – – andere

12

p/st

6112 39

– – van andere textielstoffen:

6112 39 10

– – – bevattende 5 of meer gewichtspercenten rubberdraden

8

p/st

6112 39 90

– – – andere

12

p/st

– badpakken en zwembroeken, voor dames of voor meisjes:

6112 41

– – van synthetische vezels:

6112 41 10

– – – bevattende 5 of meer gewichtspercenten rubberdraden

8

p/st

6112 41 90

– – – andere

12

p/st

6112 49

– – van andere textielstoffen:

6112 49 10

– – – bevattende 5 of meer gewichtspercenten rubberdraden

8

p/st

6112 49 90

– – – andere

12

p/st
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6113 00

Kleding vervaardigd van brei- of haakwerk bedoeld bij post
5903, 5906 of 5907:

6113 00 10

– vervaardigd van brei- of haakwerk bedoeld bij post 5906

8

—

6113 00 90

– andere

12

—

6114

Andere kleding van brei- of haakwerk:

6114 20 00

– van katoen

12

—

6114 30 00

– van synthetische of kunstmatige vezels

12

—

6114 90 00

– van andere textielstoffen

12

—

6115

Kousenbroeken, kousen, kniekousen, sokken en dergelijke ar
tikelen, die met degressieve compressie (bijvoorbeeld aderspat
kousen) daaronder begrepen, van brei- of haakwerk:

6115 10

– kousenbroeken, kousen en kniekousen met degressieve com

pressie (bijvoorbeeld aderspatkousen):
6115 10 10

– – van synthetische vezels

8

pa

6115 10 90

– – andere

12

—

12

p/st

12

p/st

12

p/st

– andere kousenbroeken:

6115 21 00

– – van synthetische vezels, van minder dan 67 decitex per

enkelvoudige draad
6115 22 00

– – van synthetische vezels, van 67 decitex of meer per enkel

voudige draad
6115 29 00

– – van andere textielstoffen

6115 30

– andere dameskousen en -kniekousen, van minder dan 67

decitex per enkelvoudige draad:
– – van synthetische vezels:

6115 30 11

– – – kniekousen

12

pa

6115 30 19

– – – andere

12

pa

6115 30 90

– – van andere textielstoffen

12

pa

– andere:

6115 94 00

– – van wol of van fijn haar

12

pa

6115 95 00

– – van katoen

12

pa

6115 96

– – van synthetische vezels:

6115 96 10

– – – kniekousen

12

pa

– – – andere:

6115 96 91

– – – – dameskousen

12

pa

6115 96 99

– – – – andere

12

pa

6115 99 00

– – van andere textielstoffen

12

pa
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8

pa

8,9

pa

6116

Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten, van brei- of
haakwerk:

6116 10

– geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof of met rub

ber:
6116 10 20

– – vingerhandschoenen, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met

rubber
6116 10 80

– – andere
– andere:

6116 91 00

– – van wol of van fijn haar

8,9

pa

6116 92 00

– – van katoen

8,9

pa

6116 93 00

– – van synthetische vezels

8,9

pa

6116 99 00

– – van andere textielstoffen

8,9

pa

6117

Ander geconfectioneerd kledingtoebehoren van brei- of haak
werk; delen van kleding of van kledingtoebehoren, van brei- of
haakwerk:

6117 10 00

– sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers,

12

—

voiles en dergelijke artikelen
6117 80

– ander toebehoren:

6117 80 10

– – van elastisch of gegummeerd brei- of haakwerk

8

—

6117 80 80

– – ander

12

—

6117 90 00

– delen

12

—
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▼B
HOOFDSTUK 62
KLEDING EN KLEDINGTOEBEHOREN, ANDERE DAN VAN BREI- OF
HAAKWERK
Aantekeningen
1. Onder dit hoofdstuk worden slechts ingedeeld geconfectioneerde artikelen van
textiel, met uitzondering van die van watten of die van brei- of haakwerk
(andere dan bedoeld bij post 6212).
2. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) oude kleren en dergelijke artikelen, bedoeld bij post 6309;
b) orthopedische artikelen, zoals breukbanden, medisch-chirurgische gordels
en dergelijke (post 9021).
3. Voor de toepassing van de posten 6203 en 6204 worden:
a) als „kostuums”, „mantelpakken” en „broekpakken” aangemerkt, stellen of
assortimenten van twee of drie kledingstukken van dezelfde stof aan de
buitenzijde, bestaande uit:
— een colbertjas of dergelijke jas, waarvan de buitenzijde, met uitzon
dering van de mouwen, bestaat uit vier of meer panden, ontworpen om
het bovenlichaam te bedekken, eventueel vergezeld van een mouwloos
vest, waarvan de voorkant vervaardigd is uit dezelfde stof als die van
de buitenkant van de overige delen van het stel of assortiment en
waarvan de rugzijde is vervaardigd van dezelfde stof als die van de
voering van de jas;
— een kledingstuk ontworpen om het onderlichaam te bedekken, zijnde
een broek, een korte broek (andere dan zwembroek), een rok of een
broekrok, zonder bretels en zonder borststuk.
Alle samenstellende delen van kostuums, mantelpakken en broekpakken
dienen van een stof van dezelfde structuur, kleur en samenstelling te zijn;
zij dienen eveneens van dezelfde stijl en van gelijke of verenigbare maat te
zijn. Zij mogen evenwel zijn voorzien van boordsel (strook stof genaaid in
de naad) van een andere stof.
Indien verschillende delen ontworpen om het onderlichaam te bedekken
samen worden aangeboden (bijvoorbeeld twee lange broeken of een lange
en een korte broek of een rok of een broekrok met een broek), wordt de
lange broek of, in het geval van dames- of meisjeskleding, de rok of
broekrok aangemerkt als het essentiële deel; de andere delen dienen afzon
derlijk in beschouwing te worden genomen.
Als „kostuums” worden eveneens aangemerkt de navolgende ceremoniële
of avondkostuums ook indien zij niet voldoen aan alle voornoemde voor
waarden:
— jacquetkostuums, bestaande uit een effen jas met laag hangende afge
ronde achterpanden (jacquet) en een gestreepte broek;
— rokkostuums, gewoonlijk gemaakt van zwarte stof, waarvan de jas van
voren betrekkelijk kort is, zonder sluiting en waarvan de smalle, op de
heupen uitgesneden panden langs achter afhangen;
— smokings, waarbij de snit van de jas vrijwel gelijk is aan die van een
gewone colbertjas (alhoewel iets meer van de borst vrijlatend), echter
met revers van zijde of van imitatiezijde;
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b) als „ensembles” aangemerkt, stellen of assortimenten van verscheidene
kledingstukken (andere dan de artikelen bedoeld bij de posten 6207 en
6208), gemaakt van dezelfde stof, opgemaakt voor de verkoop in het klein
en bestaande uit:
— een kledingstuk ontworpen om het bovenlichaam te bedekken, met
dien verstande dat een vest als tweede kledingstuk voor het boven
lichaam aanwezig mag zijn;
— een of twee verschillende kledingstukken ontworpen om het onder
lichaam te bedekken, zijnde een lange broek, een zogenaamde Ame
rikaanse overall, een korte broek (andere dan zwembroek), een rok of
een broekrok.
Alle samenstellende delen van een ensemble dienen van dezelfde structuur,
stijl, kleur en samenstelling te zijn; zij dienen eveneens van gelijke of
verenigbare maat te zijn. Als „ensembles” worden niet aangemerkt trai
ningspakken en skipakken, bedoeld bij post 6211.
4. Voor de toepassing van post 6209 worden:
a) als „kleding en kledingtoebehoren, voor baby's” aangemerkt, artikelen voor
jonge kinderen met een lichaamslengte van niet meer dan 86 cm;
b) artikelen die zowel onder post 6209 als onder andere posten van dit hoofd
stuk kunnen worden ingedeeld, onder post 6209 ingedeeld.
5. Kleding die zowel kan worden ingedeeld onder post 6210 als onder andere
posten van dit hoofdstuk, met uitzondering van post 6209, wordt onder post
6210 ingedeeld.
6. Voor de toepassing van post 6211 worden als „skipakken” aangemerkt, kle
dingstukken en stellen of assortimenten van kledingstukken, die naar uiterlijk
en textuur herkenbaar zijn als bestemd om hoofdzakelijk te worden gedragen
bij het skiën (alpine en langlauf). Zij bestaan uit:
a) hetzij een „skioverall”, zijnde een eendelig kledingstuk ontworpen om het
boven- en onderlichaam te bedekken; naast de mouwen en de kraag mag
dit kledingstuk voorzien zijn van zakken en van voetbandjes;
b) hetzij een „ski-ensemble”, zijnde een stel of assortiment van twee of drie
kledingstukken, opgemaakt voor de verkoop in het klein en samengesteld
uit:
— een kledingstuk zoals een anorak, blouson of dergelijk artikel, met een
treksluiting, eventueel vergezeld van een vest;
— een broek, zelfs tot boven het middel reikend, of een zogenaamde
Amerikaanse overall.
Het „ski-ensemble” mag eveneens zijn samengesteld uit een skioverall als
bedoeld onder a) en een gewatteerde mouwloze jas die over de overall
gedragen wordt.
Alle samenstellende delen van een ski-ensemble dienen gemaakt te zijn
van een stof met dezelfde textuur, stijl en samenstelling, al dan niet van
dezelfde kleur; zij dienen eveneens van gelijke of verenigbare maat te zijn.
7. De artikelen omschreven in post 6214, zoals foulards, die vierkant of nage
noeg vierkant zijn en waarvan geen der zijden langer is dan 60 cm, worden
ingedeeld onder post 6213. Zakdoeken, waarvan een der zijden langer is dan
60 cm, worden ingedeeld onder post 6214.
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8. Kleding bedoeld bij dit hoofdstuk, aan de voorzijde links-over-rechts sluitend,
wordt aangemerkt als heren- of jongenskleding; die aan de voorzijde rechtsover-links sluitend als dames- of meisjeskleding. Deze bepalingen zijn niet
van toepassing wanneer de snit van het kledingstuk duidelijk weergeeft dat het
kledingstuk ontworpen is voor het ene of het andere geslacht.
Kleding waarvan niet kan worden onderkend dat zij heren- of jongenskleding,
dan wel dames- of meisjeskleding is, wordt ingedeeld onder de post voor
dames- of meisjeskleding.
9. Artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk mogen zijn vervaardigd van metaaldraad.
Aanvullende aantekeningen (GN)
1. Voor de toepassing van aantekening 3, onder b), op dit hoofdstuk dienen,
onverminderd de overige bepalingen van genoemde aantekening, de samen
stellende delen van een ensemble geheel te zijn vervaardigd van een en
dezelfde stof.
Derhalve kan de gebruikte stof, naargelang van het geval, ongebleekt, ge
bleekt, geverfd, van verschillend gekleurd garen of bedrukt zijn.
Stellen en assortimenten vervaardigd van verschillende stoffen worden niet als
ensemble aangemerkt, zelfs indien zij slechts in kleur verschillen.
Alle samenstellende delen van een ensemble dienen, opgemaakt voor de ver
koop in het klein, samen als één enkele eenheid te worden aangeboden.
Individuele verpakking of afzonderlijke etikettering van elk der samenstellende
delen van zo een enkele eenheid heeft geen invloed op de indeling als ensem
ble.
2. De posten 6209 en 6216 omvatten onder meer handschoenen (met of zonder
vingers) en wanten, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof of met
rubber, ongeacht of zij zijn geconfectioneerd:
— uit met kunststof of rubber geïmpregneerd, bekleed of bedekt weefsel
(ander dan brei- of haakwerk) als bedoeld bij post 5903 of 5906, of
— uit niet geïmpregneerd noch bekleed noch bedekt weefsel (ander dan breiof haakwerk) en vervolgens zijn geïmpregneerd, bekleed of bedekt met
kunststof of met rubber.
Indien het weefsel (ander dan brei- of haakwerk) enkel als drager dient,
vallen handschoenen (met of zonder vingers) en wanten, geïmpregneerd, be
kleed of bedekt met kunststof met celstructuur of rubber met celstructuur,
onder hoofdstuk 39 of 40, zelfs indien zij zijn geconfectioneerd uit niet geïm
pregneerd noch bekleed noch bedekt weefsel (ander dan brei- of haakwerk) en
vervolgens zijn geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof met celstruc
tuur of rubber met celstructuur (aantekening 2, onder a), punt 5, en aan
tekening 4, laatste alinea, op hoofdstuk 59).

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

12

p/st

6201

Overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke
artikelen, voor heren of voor jongens, andere dan de artikelen
bedoeld bij post 6203:
– overjassen, regenjassen, jekkers, capes en dergelijke artike

len:
6201 11 00

– – van wol of van fijn haar

6201 12

– – van katoen:

6201 12 10

– – – wegende per stuk niet meer dan 1 kg

12

p/st

6201 12 90

– – – wegende per stuk meer dan 1 kg

12

p/st
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6201 13

– – van synthetische of kunstmatige vezels:

6201 13 10

– – – wegende per stuk niet meer dan 1 kg

12

p/st

6201 13 90

– – – wegende per stuk meer dan 1 kg

12

p/st

6201 19 00

– – van andere textielstoffen

12

p/st

– andere:

6201 91 00

– – van wol of van fijn haar

12

p/st

6201 92 00

– – van katoen

12

p/st

6201 93 00

– – van synthetische of kunstmatige vezels

12

p/st

6201 99 00

– – van andere textielstoffen

12

p/st

6202

Mantels, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, voor
dames of voor meisjes, andere dan de artikelen bedoeld bij
post 6204:

12

p/st

– mantels, regenjassen, capes en dergelijke artikelen:

6202 11 00

– – van wol of van fijn haar

6202 12

– – van katoen:

6202 12 10

– – – wegende per stuk niet meer dan 1 kg

12

p/st

6202 12 90

– – – wegende per stuk meer dan 1 kg

12

p/st

6202 13

– – van synthetische of kunstmatige vezels:

6202 13 10

– – – wegende per stuk niet meer dan 1 kg

12

p/st

6202 13 90

– – – wegende per stuk meer dan 1 kg

12

p/st

6202 19 00

– – van andere textielstoffen

12

p/st

– andere:

6202 91 00

– – van wol of van fijn haar

12

p/st

6202 92 00

– – van katoen

12

p/st

6202 93 00

– – van synthetische of kunstmatige vezels

12

p/st

6202 99 00

– – van andere textielstoffen

12

p/st

6203

Kostuums, ensembles, colbertjassen, blazers en dergelijke,
lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zo
genaamde Amerikaanse overalls, voor heren of voor jongens:
– kostuums:

6203 11 00

– – van wol of van fijn haar

12

p/st

6203 12 00

– – van synthetische vezels

12

p/st

6203 19

– – van andere textielstoffen:

6203 19 10

– – – van katoen

12

p/st

6203 19 30

– – – van kunstmatige vezels

12

p/st

6203 19 90

– – – van andere textielstoffen

12

p/st
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

– ensembles:

6203 22

– – van katoen:

6203 22 10

– – – werk- en bedrijfskleding

12

p/st

6203 22 80

– – – andere

12

p/st

6203 23

– – van synthetische vezels:

6203 23 10

– – – werk- en bedrijfskleding

12

p/st

6203 23 80

– – – andere

12

p/st

6203 29

– – van andere textielstoffen:
– – – van kunstmatige vezels:

6203 29 11

– – – – werk- en bedrijfskleding

12

p/st

6203 29 18

– – – – andere

12

p/st

6203 29 30

– – – van wol of van fijn haar

12

p/st

6203 29 90

– – – van andere textielstoffen

12

p/st

12

p/st

– colbertjassen, blazers en dergelijke:

6203 31 00

– – van wol of van fijn haar

6203 32

– – van katoen:

6203 32 10

– – – werk- en bedrijfskleding

12

p/st

6203 32 90

– – – andere

12

p/st

6203 33

– – van synthetische vezels:

6203 33 10

– – – werk- en bedrijfskleding

12

p/st

6203 33 90

– – – andere

12

p/st

6203 39

– – van andere textielstoffen:
– – – van kunstmatige vezels:

6203 39 11

– – – – werk- en bedrijfskleding

12

p/st

6203 39 19

– – – – andere

12

p/st

6203 39 90

– – – van andere textielstoffen

12

p/st

– lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse over

alls:
6203 41

– – van wol of van fijn haar:

6203 41 10

– – – lange broeken

12

p/st

6203 41 30

– – – zogenaamde Amerikaanse overalls

12

p/st

6203 41 90

– – – andere

12

p/st

6203 42

– – van katoen:
– – – lange broeken:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

12

p/st

6203 42 11

– – – – werk- en bedrijfskleding
– – – – andere:

6203 42 31

– – – – – van denim

12

p/st

6203 42 33

– – – – – van gesneden inslagfluweel en-pluche, geribd (corduroy)

12

p/st

6203 42 35

– – – – – andere

12

p/st

– – – zogenaamde Amerikaanse overalls:

6203 42 51

– – – – werk- en bedrijfskleding

12

p/st

6203 42 59

– – – – andere

12

p/st

6203 42 90

– – – andere

12

p/st

6203 43

– – van synthetische vezels:
– – – lange broeken:

6203 43 11

– – – – werk- en bedrijfskleding

12

p/st

6203 43 19

– – – – andere

12

p/st

– – – zogenaamde Amerikaanse overalls:

6203 43 31

– – – – werk- en bedrijfskleding

12

p/st

6203 43 39

– – – – andere

12

p/st

6203 43 90

– – – andere

12

p/st

6203 49

– – van andere textielstoffen:
– – – van kunstmatige vezels:
– – – – lange broeken:

6203 49 11

– – – – – werk- en bedrijfskleding

12

p/st

6203 49 19

– – – – – andere

12

p/st

– – – – zogenaamde Amerikaanse overalls:

6203 49 31

– – – – – werk- en bedrijfskleding

12

p/st

6203 49 39

– – – – – andere

12

p/st

6203 49 50

– – – – andere

12

p/st

6203 49 90

– – – van andere textielstoffen

12

p/st

6204

Mantelpakken, broekpakken, ensembles, blazers en andere
jasjes, japonnen, rokken, broekrokken, lange en korte broeken
(andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse over
alls, voor dames of voor meisjes:

12

p/st

– mantelpakken en broekpakken:

6204 11 00

– – van wol of van fijn haar
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6204 12 00

– – van katoen

12

p/st

6204 13 00

– – van synthetische vezels

12

p/st

6204 19

– – van andere textielstoffen:

6204 19 10

– – – van kunstmatige vezels

12

p/st

6204 19 90

– – – van andere textielstoffen

12

p/st

12

p/st

– ensembles:

6204 21 00

– – van wol of van fijn haar

6204 22

– – van katoen:

6204 22 10

– – – werk- en bedrijfskleding

12

p/st

6204 22 80

– – – andere

12

p/st

6204 23

– – van synthetische vezels:

6204 23 10

– – – werk- en bedrijfskleding

12

p/st

6204 23 80

– – – andere

12

p/st

6204 29

– – van andere textielstoffen:
– – – van kunstmatige vezels:

6204 29 11

– – – – werk- en bedrijfskleding

12

p/st

6204 29 18

– – – – andere

12

p/st

6204 29 90

– – – van andere textielstoffen

12

p/st

12

p/st

– blazers en andere jasjes:

6204 31 00

– – van wol of van fijn haar

6204 32

– – van katoen:

6204 32 10

– – – werk- en bedrijfskleding

12

p/st

6204 32 90

– – – andere

12

p/st

6204 33

– – van synthetische vezels:

6204 33 10

– – – werk- en bedrijfskleding

12

p/st

6204 33 90

– – – andere

12

p/st

6204 39

– – van andere textielstoffen:
– – – van kunstmatige vezels:

6204 39 11

– – – – werk- en bedrijfskleding

12

p/st

6204 39 19

– – – – andere

12

p/st

6204 39 90

– – – van andere textielstoffen

12

p/st

– japonnen:

6204 41 00

– – van wol of van fijn haar

12

p/st

6204 42 00

– – van katoen

12

p/st
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6204 43 00

– – van synthetische vezels

12

p/st

6204 44 00

– – van kunstmatige vezels

12

p/st

6204 49

– – van andere textielstoffen:

6204 49 10

– – – van zijde of van afval van zijde

12

p/st

6204 49 90

– – – van andere textielstoffen

12

p/st

– rokken en broekrokken:

6204 51 00

– – van wol of van fijn haar

12

p/st

6204 52 00

– – van katoen

12

p/st

6204 53 00

– – van synthetische vezels

12

p/st

6204 59

– – van andere textielstoffen:

6204 59 10

– – – van kunstmatige vezels

12

p/st

6204 59 90

– – – van andere textielstoffen

12

p/st

– lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse over

alls:
6204 61

– – van wol of van fijn haar:

6204 61 10

– – – lange broeken

12

p/st

6204 61 85

– – – andere

12

p/st

6204 62

– – van katoen:

12

p/st

– – – lange broeken:

6204 62 11

– – – – werk- en bedrijfskleding
– – – – andere:

6204 62 31

– – – – – van denim

12

p/st

6204 62 33

– – – – – van gesneden inslagfluweel en -pluche, geribd (corduroy)

12

p/st

6204 62 39

– – – – – andere

12

p/st

– – – zogenaamde Amerikaanse overalls:

6204 62 51

– – – – werk- en bedrijfskleding

12

p/st

6204 62 59

– – – – andere

12

p/st

6204 62 90

– – – andere

12

p/st

6204 63

– – van synthetische vezels:
– – – lange broeken:

6204 63 11

– – – – werk- en bedrijfskleding

12

p/st

6204 63 18

– – – – andere

12

p/st

– – – zogenaamde Amerikaanse overalls:

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 485
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6204 63 31

– – – – werk- en bedrijfskleding

12

p/st

6204 63 39

– – – – andere

12

p/st

6204 63 90

– – – andere

12

p/st

6204 69

– – van andere textielstoffen:
– – – van kunstmatige vezels:
– – – – lange broeken:

6204 69 11

– – – – – werk- en bedrijfskleding

12

p/st

6204 69 18

– – – – – andere

12

p/st

– – – – zogenaamde Amerikaanse overalls:

6204 69 31

– – – – – werk- en bedrijfskleding

12

p/st

6204 69 39

– – – – – andere

12

p/st

6204 69 50

– – – – andere

12

p/st

6204 69 90

– – – van andere textielstoffen

12

p/st

6205

Overhemden voor heren of voor jongens:

6205 20 00

– van katoen

12

p/st

6205 30 00

– van synthetische of kunstmatige vezels

12

p/st

6205 90

– van andere textielstoffen:

6205 90 10

– – van vlas of van ramee

12

p/st

6205 90 80

– – van andere textielstoffen

12

p/st

6206

Blouses en hemdblouses, voor dames of voor meisjes:

6206 10 00

– van zijde of van afval van zijde

12

p/st

6206 20 00

– van wol of van fijn haar

12

p/st

6206 30 00

– van katoen

12

p/st

6206 40 00

– van synthetische of kunstmatige vezels

12

p/st

6206 90

– van andere textielstoffen:

6206 90 10

– – van vlas of van ramee

12

p/st

6206 90 90

– – van andere textielstoffen

12

p/st

6207

Onderhemden, slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama's,
badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, voor heren of
voor jongens:
– slips en onderbroeken:

6207 11 00

– – van katoen

12

p/st

6207 19 00

– – van andere textielstoffen

12

p/st

– nachthemden en pyjama's:
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Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6207 21 00

– – van katoen

12

p/st

6207 22 00

– – van synthetische of kunstmatige vezels

12

p/st

6207 29 00

– – van andere textielstoffen

12

p/st

12

—

– andere:

6207 91 00

– – van katoen

6207 99

– – van andere textielstoffen:

6207 99 10

– – – van synthetische of kunstmatige vezels

12

—

6207 99 90

– – – van andere textielstoffen

12

—

6208

Onderhemden, onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden,
pyjama's, negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke arti
kelen, voor dames of voor meisjes:
– onderjurken en onderrokken:

6208 11 00

– – van synthethische of kunstmatige vezels

12

p/st

6208 19 00

– – van andere textielstoffen

12

p/st

– nachthemden en pyjama's:

6208 21 00

– – van katoen

12

p/st

6208 22 00

– – van synthetische of kunstmatige vezels

12

p/st

6208 29 00

– – van andere textielstoffen

12

p/st

– andere:

6208 91 00

– – van katoen

12

—

6208 92 00

– – van synthetische of kunstmatige vezels

12

—

6208 99 00

– – van andere textielstoffen

12

—

6209

Kleding en kledingtoebehoren, voor baby's:

6209 20 00

– van katoen

10,5

—

6209 30 00

– van synthetische vezels

10,5

—

6209 90

– van andere textielstoffen:

6209 90 10

– – van wol of van fijn haar

10,5

—

6209 90 90

– – van andere textielstoffen

10,5

—

6210

Kleding vervaardigd van de producten bedoeld bij post 5602,
5603, 5903, 5906 of 5907:

6210 10

– van producten bedoeld bij post 5602 of 5603:

6210 10 10

– – van producten bedoeld bij post 5602

12

—

12

—

– – van producten bedoeld bij post 5603:

6210 10 92

– – – operatieschorten voor eenmalig gebruik, van de soort die tij

dens operaties door patiënten of chirurgen wordt gebruikt
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

12

—

12

p/st

12

p/st

6210 10 98

– – – andere

6210 20 00

– andere kleding, van de soort bedoeld bij de onderverdelingen

6201 11 tot en met 6201 19
6210 30 00

– andere kleding, van de soort bedoeld bij de onderverdelingen

6202 11 tot en met 6202 19
6210 40 00

– andere kleding, voor heren of voor jongens

12

—

6210 50 00

– andere kleding, voor dames of voor meisjes

12

—

6211

Trainingspakken, skipakken, badpakken en zwembroeken; an
dere kleding:
– badpakken en zwembroeken:

6211 11 00

– – voor heren of voor jongens

12

p/st

6211 12 00

– – voor dames of voor meisjes

12

p/st

6211 20 00

– skipakken

12

p/st

12

—

12

p/st

– andere kleding, voor heren of voor jongens:

6211 32

– – van katoen:

6211 32 10

– – – werk- en bedrijfskleding
– – – trainingspakken met voering:

6211 32 31

– – – – waarvan de buitenzijde is vervaardigd van een en dezelfde

stof
– – – – andere:

6211 32 41

– – – – – delen voor het bovenlichaam

12

p/st

6211 32 42

– – – – – delen voor het onderlichaam

12

p/st

6211 32 90

– – – andere

12

—

6211 33

– – van synthetische of kunstmatige vezels:

6211 33 10

– – – werk- en bedrijfskleding

12

—

12

p/st

– – – trainingspakken met voering:

6211 33 31

– – – – waarvan de buitenzijde is vervaardigd van een en dezelfde

stof
– – – – andere:

6211 33 41

– – – – – delen voor het bovenlichaam

12

p/st

6211 33 42

– – – – – delen voor het onderlichaam

12

p/st

6211 33 90

– – – andere

12

—

6211 39 00

– – van andere textielstoffen

12

—

12

—

– andere kleding, voor dames of voor meisjes:

6211 42

– – van katoen:

6211 42 10

– – – schorten, stofjassen en andere werk- en bedrijfskleding
– – – trainingspakken met voering:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

12

p/st

6211 42 31

– – – – waarvan de buitenzijde is vervaardigd van een en dezelfde

stof
– – – – andere:

6211 42 41

– – – – – delen voor het bovenlichaam

12

p/st

6211 42 42

– – – – – delen voor het onderlichaam

12

p/st

6211 42 90

– – – andere

12

—

6211 43

– – van synthetische of kunstmatige vezels:

6211 43 10

– – – schorten, stofjassen en andere werk- en bedrijfskleding

12

—

12

p/st

– – – trainingspakken met voering:

6211 43 31

– – – – waarvan de buitenzijde is vervaardigd van een en dezelfde

stof
– – – – andere:

6211 43 41

– – – – – delen voor het bovenlichaam

12

p/st

6211 43 42

– – – – – delen voor het onderlichaam

12

p/st

6211 43 90

– – – andere

12

—

6211 49 00

– – van andere textielstoffen

12

—

6212

Bustehouders, gaines (step-ins), korsetten, bretels, jarretelles,
kousenbanden en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan,
ook indien van brei- of haakwerk:

6212 10

– bustehouders:

6212 10 10

– – in stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het

6,5

p/st

klein, bestaande uit een bustehouder en een slip
6212 10 90

– – andere

6,5

p/st

6212 20 00

– gaines (step-ins) en gainebroeken (panty's)

6,5

p/st

6212 30 00

– corseletten

6,5

p/st

6212 90 00

– andere

6,5

—

6213

Zakdoeken:

6213 20 00

– van katoen

10

p/st

6213 90 00

– van andere textielstoffen

10

p/st

6214

Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers,
voiles en dergelijke artikelen:

6214 10 00

– van zijde of van afval van zijde

8

p/st

6214 20 00

– van wol of van fijn haar

8

p/st

6214 30 00

– van synthetische vezels

8

p/st

6214 40 00

– van kunstmatige vezels

8

p/st

6214 90 00

– van andere textielstoffen

8

p/st

6215

Dassen, strikjes en sjaaldassen:

6215 10 00

– van zijde of van afval van zijde

6,3

p/st
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6215 20 00

– van synthetische of kunstmatige vezels

6,3

p/st

6215 90 00

– van andere textielstoffen

6,3

p/st

6216 00 00

Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten

7,6

pa

6217

Ander geconfectioneerd kledingtoebehoren; delen (andere dan
die bedoeld bij post 6212) van kleding of van kledingtoebeho
ren:

6217 10 00

– kledingtoebehoren

6,3

—

6217 90 00

– delen

12

—
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HOOFDSTUK 63
ANDERE GECONFECTIONEERDE ARTIKELEN VAN TEXTIEL;
STELLEN OF ASSORTIMENTEN; OUDE KLEREN EN DERGELIJKE;
LOMPEN EN VODDEN
Aantekeningen
1. Onderdeel I omvat uitsluitend geconfectioneerde artikelen van textiel.
2. Onderdeel I omvat niet:
a) artikelen bedoeld bij de hoofdstukken 56 tot en met 62;
b) oude kleren en dergelijke, bedoeld bij post 6309.
3. Post 6309 omvat uitsluitend:
a) artikelen van textiel:
— kleding en kledingtoebehoren, alsmede delen daarvan,
— dekens,
— tafel-, bedden- en huishoudlinnen,
— artikelen voor stoffering, andere dan de tapijten bedoeld bij de posten
5701 tot en met 5705 en de tapisserieën bedoeld bij post 5805;
b) schoeisel en hoofddeksels, andere dan van asbest.
Om te kunnen worden ingedeeld onder deze post moeten de hiervoor ge
noemde artikelen voldoen aan de volgende voorwaarden:
— duidelijke sporen van gebruik vertonen, en
— in bulk dan wel verpakt in balen, in zakken of in dergelijke verpakkings
middelen worden aangeboden.
Aanvullende aantekening
1. Onderverdeling 6304 20 omvat geconfectioneerde artikelen van kettingbrei
werk, geïmpregneerd of bekleed met alfa-cypermethrin (ISO), chloorfenapyr
(ISO), deltamethrin (ISO, INN), lambda-cyhalothrin (ISO), permethrin (ISO)
of pirimifos-methyl (ISO).

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6,9

p/st

I. ANDERE GECONFECTIONEERDE ARTIKELEN VAN
TEXTIEL

6301

Dekens:

6301 10 00

– elektrisch verwarmde dekens

6301 20

– dekens (andere dan elektrisch verwarmde dekens) van wol of

van fijn haar:
6301 20 10

– – van brei- of haakwerk

12

p/st

6301 20 90

– – andere

12

p/st

6301 30

– dekens (andere dan elektrisch verwarmde dekens) van ka

12

p/st

toen:
6301 30 10

– – van brei- of haakwerk
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

7,5

p/st

6301 30 90

– – andere

6301 40

– dekens (andere dan elektrisch verwarmde dekens) van syn

thetische vezels:
6301 40 10

– – van brei- of haakwerk

12

p/st

6301 40 90

– – andere

12

p/st

6301 90

– andere dekens:

6301 90 10

– – van brei- of haakwerk

12

p/st

6301 90 90

– – andere

12

p/st

6302

Tafel-, bedden- en huishoudlinnen:

6302 10 00

– beddenlinnen van brei- of haakwerk

12

—

12

—

– ander beddenlinnen, bedrukt:

6302 21 00

– – van katoen

6302 22

– – van synthetische of kunstmatige vezels:

6302 22 10

– – – van gebonden textielvlies

6,9

—

6302 22 90

– – – ander

12

—

6302 29

– – van andere textielstoffen:

6302 29 10

– – – van vlas of van ramee

12

—

6302 29 90

– – – van andere textielstoffen

12

—

12

—

– ander beddenlinnen:

6302 31 00

– – van katoen

6302 32

– – van synthetische of kunstmatige vezels:

6302 32 10

– – – van gebonden textielvlies

6,9

—

6302 32 90

– – – ander

12

—

6302 39

– – van andere textielstoffen:

6302 39 20

– – – van vlas of van ramee

12

—

6302 39 90

– – – van andere textielstoffen

12

—

6302 40 00

– tafellinnen van brei- of haakwerk

12

—

12

—

– ander tafellinnen:

6302 51 00

– – van katoen

6302 53

– – van synthetische of kunstmatige vezels:

6302 53 10

– – – van gebonden textielvlies

6,9

—

6302 53 90

– – – ander

12

—

6302 59

– – van andere textielstoffen:

6302 59 10

– – – van vlas

12

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6302 59 90

– – – ander

12

—

6302 60 00

– huishoudlinnen van lussenstof van katoen

12

—

12

—

– ander:

6302 91 00

– – van katoen

6302 93

– – van synthetische of kunstmatige vezels:

6302 93 10

– – – van gebonden textielvlies

6,9

—

6302 93 90

– – – ander

12

—

6302 99

– – van andere textielstoffen:

6302 99 10

– – – van vlas

12

—

6302 99 90

– – – ander

12

—

6303

Vitrages, gordijnen en rolgordijnen, bed- en gordijnvalletjes
daaronder begrepen:
– van brei- of haakwerk:

6303 12 00

– – van synthetische vezels

12

m2

6303 19 00

– – van andere textielstoffen

12

m2

12

m2

– andere:

6303 91 00

– – van katoen

6303 92

– – van synthetische vezels:

6303 92 10

– – – van gebonden textielvlies

6,9

m2

6303 92 90

– – – andere

12

m2

6303 99

– – van andere textielstoffen:

6303 99 10

– – – van gebonden textielvlies

6,9

m2

6303 99 90

– – – andere

12

m2

6304

Andere artikelen voor stoffering, andere dan die bedoeld bij
post 9404:

12

p/st

– bedspreien:

6304 11 00

– – van brei- of haakwerk

6304 19

– – andere:

6304 19 10

– – – van katoen

12

p/st

6304 19 30

– – – van vlas of van ramee

12

p/st

6304 19 90

– – – van andere textielstoffen

12

p/st

6304 20 00

– muskietennetten bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op

12

p/st

dit hoofdstuk
– andere:

6304 91 00

– – van brei- of haakwerk

12

—

6304 92 00

– – andere dan van brei- of haakwerk, van katoen

12

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6304 93 00

– – andere dan van brei- of haakwerk, van synthetische vezels

12

—

6304 99 00

– – andere dan van brei- of haakwerk, van andere textielstoffen

12

—

6305

Zakken voor verpakkingsdoeleinden:

6305 10

– van jute of van andere bastvezels, bedoeld bij post 5303:

6305 10 10

– – gebruikte

2

—

6305 10 90

– – andere

4

—

6305 20 00

– van katoen

7,2

—

– van synthetische of kunstmatige textielstoffen:

6305 32

– – soepele bergingsmiddelen voor bulkgoederen:
– – – van strippen of van artikelen van dergelijke vorm, van poly

ethyleen of van polypropyleen:
6305 32 11

– – – – van brei- of haakwerk

12

—

6305 32 19

– – – – andere

7,2

—

6305 32 90

– – – andere

7,2

—

6305 33

– – andere, van strippen of van artikelen van dergelijke vorm,

van polyethyleen of van polypropyleen:
6305 33 10

– – – van brei- of haakwerk

12

—

6305 33 90

– – – andere

7,2

—

6305 39 00

– – andere

7,2

—

6305 90 00

– van andere textielstoffen

6,2

—

6306

Dekkleden en zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke;
tenten; zeilen voor schepen, zeilplanken, zeilwagens en zeils
leden; kampeerartikelen:
– dekkleden en zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke:

6306 12 00

– – van synthetische vezels

12

—

6306 19 00

– – van andere textielstoffen

12

—

– tenten:

6306 22 00

– – van synthetische vezels

12

—

6306 29 00

– – van andere textielstoffen

12

—

6306 30 00

– zeilen voor schepen, zeilplanken, zeilwagens en zeilsleden

12

—

6306 40 00

– luchtbedden

12

p/st

6306 90 00

– andere

12

—

6307

Andere geconfectioneerde artikelen, patronen voor kleding
daaronder begrepen:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6307 10

– dweilen, vaatdoeken, stofdoeken, poetsdoeken en dergelijke:

6307 10 10

– – van brei- of haakwerk

12

—

6307 10 30

– – van gebonden textielvlies

6,9

—

6307 10 90

– – andere

7,7

—

6307 20 00

– zwemgordels en zwemvesten

6,3

—

6307 90

– andere:

6307 90 10

– – van brei- of haakwerk

12

—

6,3

—

6,3

—

6,3

p/st

– – andere:

6307 90 91

– – – van vilt
– – – andere:

6307 90 92

– – – – lakens voor eenmalig gebruik, vervaardigd van producten

bedoeld bij post 5603, van de soort die tijdens operaties
wordt gebruikt
– – – – beschermende mond- en neusmaskers:

★

6307 90 93

– – – – – filtrerend gelaatsstuk (FFP) overeenkomstig EN149 en an

dere maskers die ten minste 80 % van de deeltjes met een
diameter van 0,3 micron filteren

★

6307 90 95

– – – – – andere

6,3

p/st

■

6307 90 98

– – – – andere

6,3

—

12

—

5,3

—

II. STELLEN OF ASSORTIMENTEN

6308 00 00

Stellen of assortimenten, bestaande uit weefsel en garen, ook
indien met toebehoren, voor de vervaardiging van tapijten,
van tapisserieën, van geborduurde tafelkleden en servetten of
van dergelijke artikelen van textiel, opgemaakt voor de ver
koop in het klein
III. OUDE KLEREN EN DERGELIJKE; LOMPEN EN
VODDEN

6309 00 00

Oude kleren en dergelijke

6310

Lompen en vodden; afval en oud goed, van bindgaren, van
touw of van kabel:

6310 10 00

– gesorteerd

vrij

—

6310 90 00

– andere

vrij

—

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 495
▼B
AFDELING XII
SCHOEISEL,
HOOFDDEKSELS,
PARAPLU'S,
PARASOLS,
WANDELSTOKKEN,
ZITSTOKKEN,
ZWEPEN,
RIJZWEPEN,
ALSMEDE DELEN DAARVAN; GEPREPAREERDE VEREN EN
ARTIKELEN VAN VEREN; KUNSTBLOEMEN; WERKEN VAN
MENSENHAAR
HOOFDSTUK 64
SCHOEISEL, BEENKAPPEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; DELEN
DAARVAN
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) wegwerpartikelen om de voeten of het schoeisel te bedekken, van nietduurzaam materiaal (bijvoorbeeld papier, vellen van kunststof), zonder
aangezette zool (indeling naar het materiaal waarvan zij zijn vervaardigd);
b) schoeisel van textielstoffen, zonder aangelijmde, aangenaaide of anderszins
aangezette buitenzool (afdeling XI);
c) gedragen schoeisel bedoeld bij post 6309;
d) artikelen van asbest (post 6812);
e) orthopedisch schoeisel en andere orthopedische artikelen, alsmede delen
daarvan (post 9021);
f) schoeisel dat het karakter heeft van speelgoed, alsmede schaatsschoenen
met aangezette schaatsen (ijs- en rolschaatsen); scheenbeschermers en der
gelijke beschermende artikelen voor de sportbeoefening (hoofdstuk 95).
2. Als „delen” in de zin van post 6406 worden niet aangemerkt: schoenpinnen,
schoenspijkers, zoolbeslag en dergelijk beslag, oogjes, haken, gespen, galons,
pompons, veters en andere versieringsartikelen en passementwerk, die worden
ingedeeld onder de posten die daarvoor in aanmerking komen, en evenmin
schoenknopen (post 9606).
3. Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden:
a) als „rubber” of „kunststof” eveneens aangemerkt, textiel met een deklaag
van rubber of van kunststof, die aan de buitenzijde zichtbaar is met het
blote oog; voor de toepassing van deze bepaling wordt de door de be
doelde bewerkingen veroorzaakte kleurverandering buiten beschouwing
gelaten;
b) als „leder” aangemerkt de producten bedoeld bij de posten 4107 en 4112
tot en met 4114.
4. Met inachtneming van het bepaalde in aantekening 3 op dit hoofdstuk:
a) wordt de aard van het bovendeel bepaald door de stof die het grootste
gedeelte van de buitenzijde van het bovendeel uitmaakt; toebehoren en
versterkingen zoals boordsel, enkelstukken, versieringen, gespen, oogjes
of soortgelijke voorzieningen worden daarbij buiten beschouwing gelaten;
b) wordt de aard van de buitenzool bepaald door het materiaal dat met het
grootste oppervlak in aanraking komt met de grond; toebehoren en ver
sterkingen zoals punten, dwarsreepjes, nagels, schoenbeslag of dergelijke
voorzieningen worden daarbij buiten beschouwing gelaten.
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Aanvullende aantekening
1. Voor de toepassing van de onderverdelingen 6402 12, 6402 19, 6403 12,
6403 19 en 6404 11 wordt als „sportschoeisel” uitsluitend aangemerkt:
a) schoeisel ontworpen voor sportbeoefening, voorzien van of uitgerust met
voorzieningen voor het bevestigen van punten, spijkertjes, klemmen,
dwarsreepjes en dergelijke;
b) schaatsschoenen, skischoenen, zogenaamde snowboardschoenen, worstel
schoenen, boksschoenen en wielrenschoenen.
Aanvullende aantekeningen (GN)
1. Voor de toepassing van aantekening 4, onder a), worden als „versterkingen”
aangemerkt alle stukken materiaal (bijvoorbeeld kunststof of leder) die, ter
aanvullende versterking, de buitenzijde van het bovendeel bedekken, ook in
dien zij aan de zool zijn bevestigd. Na het verwijderen van de versterkingen
dient het dan zichtbare materiaal het karakter te hebben van een bovendeel
(niet dat van een voering), dat het schoeisel, met de oorspronkelijke sluit
systemen op hun plaats, voldoende grip op de voet biedt om de gebruiker in
staat te stellen met het schoeisel te lopen.
Voor de vaststelling van de aard van het materiaal van het bovendeel moet
met de delen die door toebehoren of versterkingen zijn bedekt rekening wor
den gehouden.
2. Voor de toepassing van aantekening 4, onder b), worden een of meer lagen
van textielstoffen die niet de kenmerken bezitten die gewoonlijk zijn vereist
voor normaal gebruik van een buitenzool (bijvoorbeeld duurzaamheid, sterkte
enz.), bij het bepalen van de aard van de buitenzool buiten beschouwing
gelaten.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

17

pa

6401

Waterdicht schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber
of van kunststof, waarvan het bovendeel niet door stikken of
klinken of door middel van nagels, schroeven, pluggen of der
gelijke is samengevoegd, noch op dergelijke wijze aan de bui
tenzool is bevestigd:

6401 10 00

– schoeisel met beschermende metalen neus
– ander schoeisel:

6401 92

– – de enkel bedekkend, doch niet de knie:

6401 92 10

– – – met bovendeel van rubber

17

pa

6401 92 90

– – – met bovendeel van kunststof

17

pa

6401 99 00

– – ander

17

pa

6402

Ander schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of
van kunststof:
– sportschoeisel:

6402 12

– – skischoenen en zogenaamde snowboardschoenen:

6402 12 10

– – – skischoenen

17

pa

6402 12 90

– – – zogenaamde snowboardschoenen

17

pa

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 497
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

16,9

pa

17

pa

17

pa

16,9

pa

17

pa

16,8

pa

16,8

pa

6402 19 00

– – ander

6402 20 00

– schoeisel waarvan het bovendeel uit riempjes bestaat die met

pluggen aan de zool zijn bevestigd
– ander schoeisel:

6402 91

– – de enkel bedekkend:

6402 91 10

– – – met beschermende metalen neus

6402 91 90

– – – ander

6402 99

– – ander:

6402 99 05

– – – met beschermende metalen neus
– – – ander:

6402 99 10

– – – – met bovendeel van rubber
– – – – met bovendeel van kunststof:
– – – – – schoeisel waarvan het voorblad is uitgesneden of uit riem

pjes bestaat:
6402 99 31

– – – – – – waarvan de grootste hoogte van de hak, met inbegrip

van de zolen, meer dan 3 cm bedraagt
6402 99 39

– – – – – – ander

16,8

pa

6402 99 50

– – – – – pantoffels en ander huisschoeisel

16,8

pa

16,8

pa

16,8

pa

– – – – – ander, met een binnenzoollengte:

6402 99 91

– – – – – – van minder dan 24 cm
– – – – – – van 24 cm of meer:

6402 99 93

– – – – – – – schoeisel dat niet als heren- of damesschoeisel kan

worden onderkend
– – – – – – – ander:

6402 99 96

– – – – – – – – voor heren

16,8

pa

6402 99 98

– – – – – – – – voor dames

16,8

pa

6403

Schoeisel met buitenzool van rubber, van kunststof, van leder
of van kunstleder en met bovendeel van leder:
– sportschoeisel:

6403 12 00

– – skischoenen en zogenaamde snowboardschoenen

8

pa

6403 19 00

– – ander

8

pa

6403 20 00

– schoeisel met buitenzool van leder en met bovendeel dat be

8

pa

staat uit lederen riemen over de wreef en om de grote teen
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8

pa

8

pa

8

pa

6403 40 00

– ander schoeisel met beschermende metalen neus
– ander schoeisel met buitenzool van leder:

6403 51

– – de enkel bedekkend:

6403 51 05

– – – met houten basis, niet voorzien van een binnenzool
– – – ander:
– – – – de enkel bedekkend, maar beneden de kuit, met een binnen

zoollengte:
6403 51 11

– – – – – van minder dan 24 cm
– – – – – van 24 cm of meer:

6403 51 15

– – – – – – voor heren

8

pa

6403 51 19

– – – – – – voor dames

8

pa

8

pa

– – – – ander, met een binnenzoollengte:

6403 51 91

– – – – – van minder dan 24 cm
– – – – – van 24 cm of meer:

6403 51 95

– – – – – – voor heren

8

pa

6403 51 99

– – – – – – voor dames

8

pa

6403 59

– – ander:

6403 59 05

– – – met houten basis, niet voorzien van een binnenzool

8

pa

5

pa

8

pa

– – – ander:
– – – – schoeisel waarvan het voorblad is uitgesneden of uit riem

pjes bestaat:
6403 59 11

– – – – – waarvan de grootste hoogte van de hak, met inbegrip van

de zolen, meer dan 3 cm bedraagt
– – – – – ander, met een binnenzoollengte:

6403 59 31

– – – – – – van minder dan 24 cm
– – – – – – van 24 cm of meer:

6403 59 35

– – – – – – – voor heren

8

pa

6403 59 39

– – – – – – – voor dames

8

pa

6403 59 50

– – – – pantoffels en ander huisschoeisel

8

pa

8

pa

– – – – ander, met een binnenzoollengte:

6403 59 91

– – – – – van minder dan 24 cm
– – – – – van 24 cm of meer:

6403 59 95

– – – – – – voor heren

8

pa

6403 59 99

– – – – – – voor dames

8

pa
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8

pa

8

pa

8

pa

– ander schoeisel:

6403 91

– – de enkel bedekkend:

6403 91 05

– – – met houten basis, niet voorzien van een binnenzool
– – – ander:
– – – – de enkel bedekkend, maar beneden de kuit, met een binnen

zoollengte:
6403 91 11

– – – – – van minder dan 24 cm
– – – – – van 24 cm of meer:

6403 91 13

– – – – – – schoeisel dat niet als heren- of damesschoeisel kan wor

den onderkend
– – – – – – ander:

6403 91 16

– – – – – – – voor heren

8

pa

6403 91 18

– – – – – – – voor dames

8

pa

8

pa

8

pa

– – – – ander, met een binnenzoollengte:

6403 91 91

– – – – – van minder dan 24 cm
– – – – – van 24 cm of meer:

6403 91 93

– – – – – – schoeisel dat niet als heren- of damesschoeisel kan wor

den onderkend
– – – – – – ander:

6403 91 96

– – – – – – – voor heren

8

pa

6403 91 98

– – – – – – – voor dames

5

pa

6403 99

– – ander:

6403 99 05

– – – met houten basis, niet voorzien van een binnenzool

8

pa

8

pa

8

pa

8

pa

– – – ander:
– – – – schoeisel waarvan het voorblad is uitgesneden of uit riem

pjes bestaat:
6403 99 11

– – – – – waarvan de grootste hoogte van de hak, met inbegrip van

de zolen, meer dan 3 cm bedraagt
– – – – – ander, met een binnenzoollengte:

6403 99 31

– – – – – – van minder dan 24 cm
– – – – – – van 24 cm of meer:

6403 99 33

– – – – – – – schoeisel dat niet als heren- of damesschoeisel kan

worden onderkend
– – – – – – – ander:

6403 99 36

– – – – – – – – voor heren

8

pa

6403 99 38

– – – – – – – – voor dames

5

pa
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8

pa

8

pa

8

pa

6403 99 50

– – – – pantoffels en ander huisschoeisel
– – – – ander, met een binnenzoollengte:

6403 99 91

– – – – – van minder dan 24 cm
– – – – – van 24 cm of meer:

6403 99 93

– – – – – – schoeisel dat niet als heren- of damesschoeisel kan wor

den onderkend
– – – – – – ander:

6403 99 96

– – – – – – – voor heren

8

pa

6403 99 98

– – – – – – – voor dames

7

pa

6404

Schoeisel, met buitenzool van rubber, van kunststof, van leder
of van kunstleder en met bovendeel van textiel:

16,9

pa

– schoeisel met buitenzool van rubber of van kunststof:

6404 11 00

– – sportschoeisel; tennisschoenen, basketbalschoenen, gymnas

tiekschoenen, trainingsschoenen en dergelijk schoeisel
6404 19

– – ander:

6404 19 10

– – – pantoffels en ander huisschoeisel

16,9

pa

6404 19 90

– – – ander

16,9

pa

6404 20

– schoeisel met buitenzool van leder of van kunstleder:

6404 20 10

– – pantoffels en ander huisschoeisel

17

pa

6404 20 90

– – ander

17

pa

6405

Ander schoeisel:

6405 10 00

– met bovendeel van leder of van kunstleder

3,5

pa

6405 20

– met bovendeel van textiel:

6405 20 10

– – met buitenzool van hout of van kurk

3,5

pa

– – met buitenzool van andere stoffen:

6405 20 91

– – – pantoffels en ander huisschoeisel

4

pa

6405 20 99

– – – ander

4

pa

6405 90

– ander:

6405 90 10

– – met buitenzool van rubber, kunststof, leder of kunstleder

17

pa

6405 90 90

– – met buitenzool van andere stoffen

4

pa
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6406

Delen van schoeisel (daaronder begrepen bovendelen, al dan
niet voorzien van zolen, andere dan buitenzolen); inlegzolen,
hielkussens en dergelijke artikelen; slobkousen, beenkappen en
dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan:

6406 10

– bovendelen en delen daarvan, andere dan contreforts en

stijve toppen:
6406 10 10

– – van leder

3

—

6406 10 90

– – van andere stoffen

3

—

6406 20

– buitenzolen en hakken, van rubber of van kunststof:

6406 20 10

– – van rubber

3

—

6406 20 90

– – van kunststof

3

—

6406 90

– andere:

6406 90 30

– – samenvoegingen van bovendelen met een binnenzool of met

3

pa

andere binnendelen, niet voorzien van buitenzool
6406 90 50

– – inlegzolen en andere losse inlegstukken

3

—

6406 90 60

– – buitenzolen van leder of van kunstleder

3

—

6406 90 90

– – andere

3

—
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▼B
HOOFDSTUK 65
HOOFDDEKSELS EN DELEN DAARVAN
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) gedragen hoofddeksels bedoeld bij post 6309;
b) hoofddeksels van asbest (post 6812);
c) hoofddeksels met het karakter van speelgoed, zoals poppenhoeden en car
navalsartikelen (hoofdstuk 95).
2. Post 6502 omvat geen hoedvormen (cloches) die door aaneennaaien zijn ver
kregen, andere dan hoedvormen (cloches) verkregen door het spiraalvormig
aaneennaaien van stroken.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

Hoedvormen (cloches) van vilt, waarvan bol noch rand is aan
gevormd, alsmede schijfvormige „plateaus” en cilindervormige
„manchons” (ook indien overlangs opengesneden), van vilt,
voor hoeden

2,7

p/st

Hoedvormen (cloches), waarvan bol noch rand is aangevormd,
gevlochten uit één stuk of vervaardigd door het aaneenzetten
van stroken, ongeacht de stof waarvan die stroken zijn ver
vaardigd, niet gegarneerd

vrij

p/st

Hoeden en andere hoofddeksels, gevlochten uit één stuk of
vervaardigd door het aaneenzetten van stroken, ongeacht de
stof waarvan die stroken zijn vervaardigd, ook indien gegar
neerd

vrij

p/st

5,7

p/st

klep

2,7

p/st

6505 00 90

– – andere

2,7

—

6506

Andere hoofddeksels, ook indien gegarneerd:

6506 10

– veiligheidshoofddeksels:

6506 10 10

– – van kunststof

2,7

p/st

6506 10 80

– – van andere stoffen

2,7

p/st

2,7

p/st

5,7

p/st

6501 00 00

6502 00 00

[6503]
6504 00 00

6505 00

Hoeden en andere hoofddeksels, van brei- of haakwerk of ver
vaardigd van kant, van vilt of van andere textielproducten,
aan het stuk (maar niet in stroken), ook indien gegarneerd;
haarnetjes, ongeacht van welke stof, ook indien gegarneerd:

6505 00 10

– van haarvilt of van wolvilt en bont, gemaakt van de hoedvor

men, kappen of plateaus van post 6501 00 00
– andere:

6505 00 30

– – petten, kepies en dergelijke hoofddeksels, voorzien van een

– andere:

6506 91 00

– – van rubber of van kunststof

6506 99

– – van andere stoffen:

6506 99 10

– – – van haarvilt of van wolvilt en bont, gemaakt van de hoed

vormen, kappen of plateaus van post 6501 00 00
6506 99 90

– – – andere

2,7

p/st

6507 00 00

Binnenranden (zweetbanden), voeringen, overtrekken, karkas
sen, kleppen en stormbanden, voor hoofddeksels

2,7

—
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▼B
HOOFDSTUK 66
PARAPLU'S,
PARASOLS,
WANDELSTOKKEN,
ZITSTOKKEN,
ZWEPEN, RIJZWEPEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) stokken met maatindeling en dergelijke (post 9017);
b) geweerstokken, degenstokken, ploertendoders en dergelijke (hoofdstuk 93);
c) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld paraplu's en parasols, die
het karakter van speelgoed hebben).
2. Post 6603 omvat niet: fournituren van textiel, alsmede foedralen, overtrekken,
eikeltjes, kwastjes en dergelijke, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaar
digd, die bestemd zijn voor de artikelen bedoeld bij de posten 6601 en 6602.
Die fournituren en andere voorwerpen worden afzonderlijk ingedeeld, ook
indien zij worden aangeboden met de artikelen waarvoor zij bestemd zijn,
maar daarop niet zijn gemonteerd of bevestigd.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4,7

p/st

4,7

p/st

6601

Paraplu's en parasols (wandelstokparaplu's, tuinparasols en
dergelijke artikelen daaronder begrepen):

6601 10 00

– tuinparasols en dergelijke artikelen
– andere:

6601 91 00

– – met telescopische stok of naald

6601 99

– – andere:

6601 99 20

– – – met een overtrek van weefsel van textielstoffen

4,7

p/st

6601 99 90

– – – andere

4,7

p/st

6602 00 00

Wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen en dergelijke
artikelen

2,7

—

5,2

—

2,7

—

5

—

6603

Delen, garnituren en toebehoren, voor de artikelen bedoeld bij
de posten 6601 en 6602:

6603 20 00

– gemonteerde geraamten voor paraplu's of voor parasols, ook

indien voorzien van stok of naald, al dan niet met knop of
handvat
6603 90

– andere:

6603 90 10

– – handvatten en knoppen

6603 90 90

– – andere
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▼B
HOOFDSTUK 67
GEPREPAREERDE
ARTIKELEN VAN

VEREN EN GEPREPAREERD DONS EN
VEREN OF VAN DONS; KUNSTBLOEMEN;
WERKEN VAN MENSENHAAR

Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) persdoeken van mensenhaar (post 5911);
b) bloemmotieven van kant, van borduurwerk of van andere weefsels (afde
ling XI);
c) schoeisel (hoofdstuk 64);
d) hoofddeksels en haarnetjes (hoofdstuk 65);
e) speelgoed, sportartikelen en carnavalsartikelen (hoofdstuk 95);
f) plumeaus, poederdonsjes en zeven en teemsen van mensenhaar (hoofdstuk
96).
2. Post 6701 omvat niet:
a) artikelen waarin de veren of het dons enkel als opvulmateriaal dienen
(bijvoorbeeld beddengoed bedoeld bij post 9404);
b) kleding en kledingtoebehoren, waarin de veren of het dons enkel als gar
nering of als opvulmateriaal dienen;
c) kunstbloemen, kunstloofwerk en delen daarvan, alsmede andere artikelen
bedoeld bij post 6702.
3. Post 6702 omvat niet:
a) artikelen van glas (hoofdstuk 70);
b) kunstbloemen, kunstloofwerk of kunstvruchten, van keramische stoffen,
van steen, van metaal, van hout of van andere stoffen, uit een stuk, dan
wel bestaande uit twee of meer delen, die anders dan door aaneenbinden,
aaneenlijmen, in elkaar steken of op dergelijke wijze met elkaar zijn ver
bonden.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

Vogelhuiden en andere delen van vogels, met hun veren of
dons bezet; veren, delen van veren, dons en artikelen uit
deze stoffen, andere dan producten bedoeld bij post 0505, als
mede bewerkte schachten en bewerkte spoelen

2,7

—

6701 00 00

6702

Kunstbloemen, kunstloofwerk en kunstvruchten, alsmede delen
daarvan; artikelen van kunstbloemen, van kunstloofwerk of
van kunstvruchten:

6702 10 00

– van kunststof

4,7

—

6702 90 00

– van andere stoffen

4,7

—

6703 00 00

Mensenhaar, gericht, verdund, gebleekt of op andere wijze
bewerkt; wol en ander haar van dieren, alsmede andere tex
tielstoffen, geprepareerd voor het maken van postiches of van
dergelijke artikelen

1,7

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6704

Pruiken, baarden, wenkbrauwen, wimpers, lokken en derge
lijke artikelen van mensenhaar, van haar van dieren of van
textielstoffen; artikelen van mensenhaar, elders genoemd noch
elders onder begrepen:
– van synthetische textielstoffen:

6704 11 00

– – complete pruiken

2,2

—

6704 19 00

– – andere

2,2

—

6704 20 00

– van mensenhaar

2,2

—

6704 90 00

– van andere stoffen

2,2

—
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AFDELING XIII
WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN
MICA
EN
VAN
DERGELIJKE
STOFFEN;
KERAMISCHE
PRODUCTEN; GLAS EN GLASWERK
HOOFDSTUK 68
WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN
MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 25;
b) papier en karton, gestreken, van een deklaag voorzien, geïmpregneerd of
bekleed (bijvoorbeeld papier en karton met een laag micapoeder of grafiet,
asfaltpapier en asfaltkarton), bedoeld bij post 4810 of 4811;
c) textielstoffen bekleed, geïmpregneerd of bedekt (bijvoorbeeld met mica
poeder, met bitumen of met asfalt), bedoeld bij hoofdstuk 56 of 59;
d) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 71;
e) gereedschap en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 82;
f) lithografische steen bedoeld bij post 8442;
g) isolatoren voor elektriciteit (post 8546) en isolerende werkstukken van
isolerend materiaal, bedoeld bij post 8547;
h) slijpsteentjes voor tandheelkundige doeleinden (post 9018);
ij) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 91 (bijvoorbeeld kasten voor klokken of
voor pendules);
k) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, verlichtings
toestellen, geprefabriceerde bouwwerken);
l) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sport
artikelen);
m) artikelen bedoeld bij post 9602, indien zij zijn samengesteld uit stoffen
genoemd in aantekening 2, onder b), op hoofdstuk 96, artikelen bedoeld
bij post 9606 (bijvoorbeeld knopen), post 9609 (bijvoorbeeld griffels),
post 9610 (bijvoorbeeld schrijf- en tekenleien) of bij post 9620 (statieven
met één, twee of drie poten en dergelijke artikelen);
n) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 97 (bijvoorbeeld kunstvoorwerpen).
2. Als „steen” in de zin van post 6802 wordt niet alleen aangemerkt het mate
riaal bedoeld bij de posten 2515 en 2516, doch ook alle andere natuursteen
(bijvoorbeeld kwartsiet, vuursteen, dolomiet, speksteen) die als steen voor de
steenhouwerij of voor het bouwbedrijf bewerkt is, andere dan leisteen.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

Stenen voor bestrating, alsmede plaveien en trottoirbanden,
van natuursteen (andere dan leisteen)

vrij

—

6801 00 00
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

6802

Werken van steen (andere dan leisteen), bewerkte steen daar
onder begrepen, andere dan bedoeld bij post 6801; blokjes en
dergelijke artikelen voor mozaïeken, van natuursteen (leisteen
daaronder begrepen), ook indien op een drager; korrels, splin
ters (scherven) en poeder, van natuursteen (leisteen daaronder
begrepen), kunstmatig gekleurd:

6802 10 00

– tegels, blokjes en dergelijke artikelen, ook in andere dan

rechthoekige of vierkante vorm, voor zover het grootste
vlak kan worden omsloten door een vierkant met een zijde
van minder dan 7 cm; korrels, splinters (scherven) en poeder,
kunstmatig gekleurd
– andere werken van steen, bewerkte steen daaronder begre

pen, enkel behakt of bezaagd, met platte of met effen vlak
ken:
6802 21 00

– – van marmer, van travertijn of van albast

1,7

—

6802 23 00

– – van graniet

1,7

—

6802 29 00

– – van andere steen

1,7

—

– andere:

6802 91 00

– – van marmer, van travertijn of van albast

1,7

—

6802 92 00

– – van andere kalksteen

1,7

—

6802 93

– – van graniet:

6802 93 10

– – – gepolijst, versierd of op andere wijze bewerkt, doch niet ge

vrij

—

1,7

—

vrij

—

1,7

—

beeldhouwd, met een nettogewicht van 10 kg of meer
6802 93 90

– – – andere

6802 99

– – van andere steen:

6802 99 10

– – – gepolijst, versierd of op andere wijze bewerkt, doch niet ge

beeldhouwd, met een nettogewicht van 10 kg of meer
6802 99 90

– – – andere

6803 00

Werken van leisteen of van samengekit leigruis, bewerkte lei
steen daaronder begrepen:

6803 00 10

– leien voor daken of voor muren

1,7

—

6803 00 90

– andere

1,7

—

6804

Molenstenen, slijpstenen en dergelijke artikelen, zonder onder
stel, om te malen, te vervezelen, te breken, te wetten, te po
lijsten, te slijpen, te zagen of te snijden, handwetstenen en
handpolijststenen, alsmede delen daarvan, van natuursteen,
van geagglomereerde natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijpof polijstmiddelen, of van keramiek, ook indien met delen van
andere stoffen:

6804 10 00

– stenen om te malen of te vervezelen

vrij

—

– andere stenen, met uitzondering van handwetstenen en hand

polijststenen:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

1,7

—

6804 21 00

– – van geagglomereerde natuurlijke of synthetische diamant

6804 22

– – van andere geagglomereerde schuur-, slijp- of polijstmidde

len of van keramiek:
– – – van kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen, met bind

middel:
– – – – van kunsthars:

6804 22 12

– – – – – niet versterkt

vrij

—

6804 22 18

– – – – – versterkt

vrij

—

6804 22 30

– – – – van keramische stoffen of van silicaten

vrij

—

6804 22 50

– – – – van andere stoffen

vrij

—

6804 22 90

– – – andere

vrij

—

6804 23 00

– – van natuursteen

vrij

—

6804 30 00

– handwetstenen en handpolijststenen

vrij

—

6805

Natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen in
poeder of in korrels, op een drager van textiel, van papier, van
karton of van andere stoffen, ook indien in een bepaalde vorm
gesneden, genaaid of op andere wijze aaneengezet:

6805 10 00

– op een drager van uitsluitend textielweefsel

1,7

—

6805 20 00

– op een drager van uitsluitend papier of karton

1,7

—

6805 30 00

– op een drager van andere stoffen

1,7

—

6806

Slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol; geëxpan
deerd vermiculiet, geëxpandeerde klei, slakkenschuim en der
gelijke geëxpandeerde minerale producten; mengsels en wer
ken van minerale stoffen voor warmte-isolering, geluiddem
ping of geluidabsorptie, andere dan de goederen bedoeld bij
post 6811 of 6812, dan wel bij hoofdstuk 69:

6806 10 00

– slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol, ook indien

vrij

—

onderling vermengd, in bulk, in bladen of op rollen
6806 20

– geëxpandeerd

vermiculiet, geëxpandeerde klei, slakken
schuim en dergelijke geëxpandeerde minerale producten,
ook indien onderling vermengd:

6806 20 10

– – geëxpandeerde klei

vrij

—

6806 20 90

– – andere

vrij

—

6806 90 00

– andere

vrij

—

6807

Werken van asfalt of van dergelijke producten (bijvoorbeeld
petroleumbitumen, koolteerpek):

6807 10 00

– op rollen

vrij

m2

6807 90 00

– andere

vrij

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

Panelen, platen, tegels, blokken en dergelijke artikelen, van
plantaardige vezels, van stro of van krullen, spanen, zaagsel
of ander afval van hout, gebonden met cement, met gips of met
andere minerale bindmiddelen

1,7

—

6808 00 00

6809

Werken van gips of van gipspreparaten:
– platen, panelen, tegels en dergelijke artikelen, niet versierd:

6809 11 00

– – uitsluitend met papier of karton bekleed of versterkt

1,7

m2

6809 19 00

– – andere

1,7

m2

6809 90 00

– andere werken

1,7

—

6810

Werken van cement, van beton of van kunststeen, ook indien
gewapend:

1,7

—

– dakpannen, tegels, bouwstenen en dergelijke artikelen:

6810 11

– – blokken en stenen voor het bouwbedrijf:

6810 11 10

– – – van licht beton (op basis van bimskies, gegranuleerde slak

keo, enz.)
6810 11 90

– – – andere

1,7

—

6810 19 00

– – andere

1,7

—

– andere werken:

6810 91 00

– – geprefabriceerde bouwelementen

1,7

—

6810 99 00

– – andere

1,7

—

6811

Werken van asbestcement, van cellulosecement en dergelijke:

6811 40 00

– bevattende asbest

1,7

—

1,7

—

1,7

—

1,7

—

1,7

—

– geen asbest bevattend:

6811 81 00

– – golfplaten

6811 82 00

– – andere platen, panelen, tegels, dakpannen en dergelijke ar

tikelen
6811 89 00

– – andere werken

6812

Bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest of
met asbest en magnesiumcarbonaat; werken van deze mengsels
of van asbest (bijvoorbeeld garens, weefsels, kleding, hoofd
deksels, schoeisel, pakking), ook indien gewapend, andere
dan bedoeld bij post 6811 of 6813:

6812 80

– van crocidoliet:

6812 80 10

– – bewerkte vezels; mengsels samengesteld met asbest of met

asbest en magnesiumcarbonaat
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Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3,7

—

6812 80 90

– – andere
– andere:

6812 91 00

– – kleding, kledingtoebehoren, schoeisel en hoofddeksels

3,7

—

6812 92 00

– – papier, karton en vilt

3,7

—

6812 93 00

– – asbestpakking in vellen of op rollen

3,7

—

6812 99

– – andere:

6812 99 10

– – – bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest of

1,7

—

3,7

—

2,7

—

met asbest en magnesiumcarbonaat
6812 99 90

– – – andere

6813

Wrijvingsmateriaal (bijvoorbeeld platen, rollen, banden, seg
menten, schijven, ringen), niet gemonteerd, voor remmen, voor
koppelingen en voor frictiemechanismen, samengesteld met as
best, met andere minerale stoffen of met cellulose, ook indien
verbonden met textiel of met andere stoffen:

6813 20 00

– bevattende asbest
– geen asbest bevattend:

6813 81 00

– – remvoering

2,7

—

6813 89 00

– – andere

2,7

—

6814

Bewerkt mica en werken van mica, geagglomereerd of ge
reconstitueerd mica daaronder begrepen, ook indien op een
drager van papier, van karton of van andere stoffen:

6814 10 00

– platen, bladen en strippen van geagglomereerd of gerecon

1,7

—

1,7

—

stitueerd mica, ook indien op een drager
6814 90 00

– andere

6815

Werken van steen of van andere minerale stoffen (koolstofve
zels, werken van koolstofvezels en werken van turf daaronder
begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen:

6815 10

– werken van grafiet of van andere koolstof, voor niet-elek

trisch gebruik:
6815 10 10

– – koolstofvezels en werken van koolstofvezels

vrij

—

6815 10 90

– – andere

vrij

—

6815 20 00

– werken van turf

vrij

—

– andere werken:

6815 91 00

– – bevattende magnesiet, dolomiet of chromiet

vrij

—

6815 99 00

– – andere

vrij

—
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HOOFDSTUK 69
KERAMISCHE PRODUCTEN
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat uitsluitend de keramische producten die zijn gebakken
nadat zij in een bepaalde vorm zijn gebracht. De posten 6904 tot en met 6914
hebben uitsluitend betrekking op andere producten dan die bedoeld bij de
posten 6901 tot en met 6903.
2. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) producten bedoeld bij post 2844;
b) artikelen bedoeld bij post 6804;
c) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 71 (bijvoorbeeld fancybijouterieën);
d) cermets bedoeld bij post 8113;
e) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 82;
f) isolatoren voor elektriciteit (post 8546) en isolerende werkstukken van
isolerend materiaal, bedoeld bij post 8547;
g) kunsttanden van keramische stoffen (post 9021);
h) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 91 (bijvoorbeeld kasten voor klokken of
voor pendules);
ij) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, verlichtings
toestellen, geprefabriceerde bouwwerken);
k) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sport
artikelen);
l) artikelen bedoeld bij post 9606 (bijvoorbeeld knopen) en bedoeld bij post
9614 (bijvoorbeeld pijpen);
m) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 97 (bijvoorbeeld kunstvoorwerpen).

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2

—

2

—

2

—

I. PRODUCTEN VAN DIATOMEEËNAARDE OF VAN
DERGELIJKE KIEZELAARDEN EN VUURVASTE PRO
DUCTEN

6901 00 00

Stenen, tegels en andere keramische voorwerpen van dia
tomeeënaarde (bijvoorbeeld kiezelgoer, bergmeel, diatomiet)
of van dergelijke kiezelaarden

6902

Vuurvaste stenen en tegels en dergelijke vuurvaste keramische
vormstukken, voor constructiedoeleinden, andere dan van dia
tomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden:

6902 10 00

– bevattende, afzonderlijk of tezamen, meer dan 50 gewichts

percenten MgO, CaO of Cr2O3
6902 20

– bevattende meer dan 50 gewichtspercenten aluminiumoxide

(Al2O3), siliciumdioxide (SiO2) of een mengsel of verbinding
van deze producten:
6902 20 10

– – bevattende 93 of meer gewichtspercenten siliciumdioxide

(SiO2)
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2

—

– – andere:

6902 20 91

– – – bevattende meer dan 7 doch minder dan 45 gewichtspercen

ten aluminiumoxide (Al2O3)
6902 20 99

– – – andere

2

—

6902 90 00

– andere

2

—

6903

Andere vuurvaste keramische voorwerpen (bijvoorbeeld retor
ten, smeltkroezen, moffels, mondstukken, stoppen, dragers,
schuitjes, pijpen, buizen, hulzen, staafjes), andere dan van dia
tomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden:

6903 10 00

– bevattende meer dan 50 gewichtspercenten grafiet of andere

5

—

5

—

5

—

5

—

5

—

koolstof of een mengsel van deze producten
6903 20

– bevattende meer dan 50 gewichtspercenten aluminiumoxide

(Al2O3) of een mengsel of verbinding van aluminiumoxide
en siliciumdioxide (SiO2):
6903 20 10

– – bevattende minder dan 45 gewichtspercenten aluminiumoxide

(Al2O3)
6903 20 90

– – bevattende 45 of meer gewichtspercenten aluminiumoxide

(Al2O3)
6903 90

– andere:

6903 90 10

– – bevattende meer dan 25 doch niet meer dan 50 gewichtsper

centen grafiet of andere koolstof of een mengsel van deze
producten
6903 90 90

– – andere

II. ANDERE KERAMISCHE PRODUCTEN

6904

Baksteen, vloerstroken (hourdis), balkbekleding en dergelijke
keramische artikelen:

6904 10 00

– baksteen

2

p/st

6904 90 00

– andere

2

—

6905

Dakpannen, elementen voor schoorstenen, rookkanalen, bouw
kundige ornamenten en ander bouwmateriaal, van keramische
stoffen:

6905 10 00

– dakpannen

vrij

p/st

6905 90 00

– andere

vrij

—

6906 00 00

Buizen en goten, alsmede hulpstukken daarvoor, van kera
mische stoffen

vrij

—

6907

Plavuizen, vloer- en wandtegels, van keramische stoffen; blok
jes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, van keramische
stoffen, ook indien op een drager; keramische afwerkstukken:
– plavuizen, vloer- en wandtegels, andere dan die bedoeld bij

de onderverdelingen 6907 30 en 6907 40:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

5

m2

5

m2

5

m2

5

m2

5

m2

5

—

5

—

6907 21 00

– – met een waterabsorptiecoëfficient van niet meer dan 0,5

gewichtspercent
6907 22 00

– – met een waterabsorptiecoëfficient van meer dan 0,5 ge

wichtspercent, doch niet meer dan 10 gewichtspercenten
6907 23 00

– – met een waterabsorptiecoëfficient van meer dan 10 ge

wichtspercenten
6907 30 00

– blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, andere dan

die bedoeld bij onderverdeling 6907 40
6907 40 00

– keramische afwerkstukken

[6908]
6909

Apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch ge
bruik, van keramische stoffen; troggen, bakken en dergelijke
bergingsmiddelen, voor het landbouwbedrijf, van keramische
stoffen; kruiken en dergelijke bergingsmiddelen, voor vervoer
of voor verpakking, van keramische stoffen:
– apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch

gebruik:
6909 11 00

– – van porselein

6909 12 00

– – artikelen met een hardheid gelijk aan 9 of meer op de

schaal van Mohs
6909 19 00

– – andere

5

—

6909 90 00

– andere

5

—

6910

Gootstenen, wasbakken, zuilen voor wasbakken, badkuipen,
bidets, closetpotten, stortbakken, urinoirs en dergelijke artike
len voor sanitair gebruik, bestemd om blijvend te worden be
vestigd, van keramische stoffen:

6910 10 00

– van porselein

7

—

6910 90 00

– andere

7

—

6911

Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen,
van porselein:

6911 10 00

– keuken- en tafelgerei

12

—

6911 90 00

– andere

12

—

6912 00

Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen,
van keramische stoffen, andere dan porselein:

5

—

5,5

—

– keuken- en tafelgerei:

6912 00 21

– – van gewoon aardewerk

6912 00 23

– – van gres

6912 00 25

– – van faience of van fijn aardewerk

9

—

6912 00 29

– – andere

7

—

5

—

– andere:

6912 00 81

– – van gewoon aardewerk
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Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

5,5

—

6912 00 83

– – van gres

6912 00 85

– – van faience of van fijn aardewerk

9

—

6912 00 89

– – andere

7

—

6913

Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van keramische
stoffen:

6913 10 00

– van porselein

6

—

6913 90

– andere:

6913 90 10

– – van gewoon aardewerk

3,5

—

– – andere:

6913 90 93

– – – van faience of van fijn aardewerk

6

—

6913 90 98

– – – andere

6

—

6914

Andere werken van keramische stoffen:

6914 10 00

– van porselein

5

—

6914 90 00

– andere

3

—
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HOOFDSTUK 70
GLAS EN GLASWERK
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) artikelen bedoeld bij post 3207 (bijvoorbeeld verglaasbare samenstellingen,
glasfritten, ander glas in de vorm van poeder, van korrels, van schilfers of
van vlokken);
b) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 71 (bijvoorbeeld fancybijouterieën);
c) optische vezelkabels bedoeld bij post 8544, alsmede isolatoren voor elek
triciteit (post 8546) en isolerende werkstukken van isolerend materiaal,
bedoeld bij post 8547;
d) optische vezels, optisch bewerkte optische elementen, injectiespuiten,
kunstogen, thermometers, barometers, areometers, densimeters en andere
artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 90;
e) verlichtingstoestellen, lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en derge
lijke artikelen, voorzien van een vaste lichtbron, alsmede delen daarvan,
bedoeld bij post 9405;
f) speelgoed, spellen, sportartikelen, kerstboomversieringen en andere artike
len bedoeld bij hoofdstuk 95, andere dan ogen zonder mechaniek voor
poppen of voor andere artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95;
g) knopen, vaporisators, thermosflessen en andere artikelen, bedoeld bij
hoofdstuk 96.
2. Voor de toepassing van de posten 7003, 7004 en 7005:
a) wordt glas dat vóór het gloeien bewerkingen heeft ondergaan niet als
„bewerkt” aangemerkt;
b) is het op maat snijden niet van invloed op de indeling van glas in platen;
c) wordt onder „absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag” ver
staan een microscopisch dunne laag van metaal of van een chemische
verbinding (zoals metaaloxiden) die bijvoorbeeld infrarood licht absorbeert
of de reflecterende eigenschappen van het glas verbetert, waarbij de door
zichtigheid of de doorschijnendheid in zekere mate behouden blijft, of die
verhindert dat het glasoppervlak licht weerkaatst.
3. De producten bedoeld bij post 7006 blijven onder die post ingedeeld ook
indien zij het karakter van glaswerk vertonen.
4. Voor de toepassing van post 7019 wordt als „glaswol” aangemerkt:
a) wol van minerale oorsprong met een gehalte aan siliciumdioxide (SiO2)
van 60 of meer gewichtspercenten;
b) wol van minerale oorsprong met een gehalte aan siliciumdioxide (SiO2)
van minder dan 60 gewichtspercenten, doch met een gehalte aan alkalime
taaloxiden (K2O of Na2O) van meer dan 5 gewichtspercenten of met een
gehalte aan boorzuuranhydride (B2O3) van meer dan 2 gewichtspercenten.
Wol van minerale oorsprong waarvan de samenstelling niet in overeenstem
ming is met de vorenstaande criteria, valt onder post 6806.
5. In de nomenclatuur wordt als „glas” eveneens aangemerkt: gesmolten kwarts
en ander gesmolten siliciumdioxide.
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Aanvullende aantekening
1. Voor de toepassing van de onderverdelingen 7013 22, 7013 33, 7013 41 en
7013 91 wordt als „kristal” uitsluitend aangemerkt, glas dat 24 of meer ge
wichtspercenten loodmonoxide (PbO) bevat.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

3

—

vrij

—

3

—

7001 00

Glasscherven en ander glasafval; glasmassa:

7001 00 10

– glasscherven en ander glasafval
– glasmassa:

7001 00 91

– – optisch glas

7001 00 99

– – andere

7002

Glas in kogels (andere dan de microbolletjes bedoeld bij post
7018), in staven, in stengels of in buizen, onbewerkt:

7002 10 00

– kogels

7002 20

– staven of stengels:

7002 20 10

– – optisch glas

3

—

7002 20 90

– – andere

3

—

3

—

3

—

3

—

3

m2

3

m2

3,8 MIN 0,6
€/100 kg/br

m2

3

m2

3,8 MIN 0,6
€/100 kg/br

m2

– buizen:

7002 31 00

– – van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxi

de
7002 32 00

– – van ander glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van

niet meer dan 5 × 10–6 per Kelvin tussen 0 °C en 300 °C

7002 39 00

– – andere

7003

Gegoten of gewalst glas in platen of profielen, ook indien voor
zien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende
laag, doch niet op andere wijze bewerkt:
– in platen, niet gewapend:

7003 12

– – in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of

voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflec
terende laag:
7003 12 10

– – – van optisch glas
– – – andere:

7003 12 91

– – – – voorzien van een niet-reflecterende laag

7003 12 99

– – – – andere

7003 19

– – andere:

7003 19 10

– – – van optisch glas

7003 19 90

– – – andere
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Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3,8 MIN 0,4
€/100 kg/br

m2

3

—

3

m2

3

m2

4,4 MIN 0,4
€/100 kg/br

m2

3

m2

4,4 MIN 0,4
€/100 kg/br

m2

3

m2

7003 20 00

– draadglas in platen

7003 30 00

– profielen

7004

Getrokken of geblazen glas in platen, ook indien voorzien van
een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag,
doch niet op andere wijze bewerkt:

7004 20

– in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voor

zien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende
laag:
7004 20 10

– – optisch glas
– – ander:

7004 20 91

– – – voorzien van een niet-reflecterende laag

7004 20 99

– – – ander

7004 90

– ander glas:

7004 90 10

– – optisch glas

7004 90 80

– – ander

7005

Vuurgepolijst glas („float glass”) en op een of beide zijden
geslepen of gepolijst glas, in platen, ook indien voorzien van
een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag,
doch niet op andere wijze bewerkt:

7005 10

– niet gewapend, voorzien van een absorberende, reflecterende

of niet-reflecterende laag:
7005 10 05

– – voorzien van een niet-reflecterende laag
– – ander, met een dikte:

7005 10 25

– – – van niet meer dan 3,5 mm

2

m2

7005 10 30

– – – van meer dan 3,5 doch niet meer dan 4,5 mm

2

m2

7005 10 80

– – – van meer dan 4,5 mm

2

m2

– ander niet-gewapend glas:

7005 21

– – in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of

enkel geslepen:
7005 21 25

– – – met een dikte van niet meer dan 3,5 mm

2

m2

7005 21 30

– – – met een dikte van meer dan 3,5 doch niet meer dan 4,5 mm

2

m2

7005 21 80

– – – met een dikte van meer dan 4,5 mm

2

m2

7005 29

– – ander:

7005 29 25

– – – met een dikte van niet meer dan 3,5 mm

2

m2

7005 29 35

– – – met een dikte van meer dan 3,5 doch niet meer dan 4,5 mm

2

m2
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Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

7005 29 80

– – – met een dikte van meer dan 4,5 mm

2

m2

7005 30 00

– draadglas

2

m2

7006 00

Glas bedoeld bij post 7003, 7004 of 7005, gebogen, met schuin
geslepen randen, gegraveerd, van gaten voorzien, geëmailleerd
of op andere wijze bewerkt, doch niet omlijst noch met andere
stoffen verbonden:

7006 00 10

– optisch glas

3

—

7006 00 90

– ander

3

—

7007

Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of
uit opeengekitte glasplaten:

3

—

3

—

3

m2

3

m2

3

m2

3

—

– veiligheidsglas bestaande uit geharde glasplaten (hardglas):

7007 11

– – blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, voor

luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere voertui
gen:
7007 11 10

– – – blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen en

tractors
7007 11 90

– – – ander

7007 19

– – ander:

7007 19 10

– – – geëmailleerd

7007 19 20

– – – in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voor

zien van een absorberende of reflecterende laag
7007 19 80

– – – ander
– veiligheidsglas bestaande uit opeengekitte glasplaten:

7007 21

– – blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, voor

luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere voertui
gen:
7007 21 20

– – – blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen en

tractors
7007 21 80

– – – ander

3

—

7007 29 00

– – ander

3

m2

7008 00

Meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden:

7008 00 20

– in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien

3

m2

3

m2

3

m2

van een absorberende of reflecterende laag
– ander:

7008 00 81

– – bestaande uit twee langs de hele omtrek met een randprofiel

luchtdicht afgesloten glasplaten en gescheiden door lucht, an
dere gassen of een vacuüm
7008 00 89

– – ander

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 519
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4

p/st

7009

Spiegels van glas, ook indien omlijst, achteruitkijkspiegels
daaronder begrepen:

7009 10 00

– achteruitkijkspiegels voor voertuigen
– andere:

7009 91 00

– – niet omlijst

4

—

7009 92 00

– – omlijst

4

—

7010

Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes, ampullen en andere
bergingsmiddelen, van glas, voor vervoer of voor verpakking;
weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas:

7010 10 00

– ampullen

3

p/st

7010 20 00

– stoppen, deksels en andere sluitingen

5

—

7010 90

– andere:

7010 90 10

– – weckglazen

5

p/st

5

p/st

5

p/st

– – andere:

7010 90 21

– – – verkregen uit een buis van glas
– – – andere, met een nominale capaciteit:

7010 90 31

– – – – van 2,5 l of meer
– – – – van minder dan 2,5 l:
– – – – – voor voedingswaren en dranken:
– – – – – – flessen en flacons:
– – – – – – – van niet-gekleurd glas, met een nominale capaciteit:

7010 90 41

– – – – – – – – van 1 l of meer

5

p/st

7010 90 43

– – – – – – – – van meer dan 0,33 doch minder dan 1 l

5

p/st

7010 90 45

– – – – – – – – van 0,15 of meer doch niet meer dan 0,33 l

5

p/st

7010 90 47

– – – – – – – – van minder dan 0,15 l

5

p/st

– – – – – – – van gekleurd glas, met een nominale capaciteit:

7010 90 51

– – – – – – – – van 1 l of meer

5

p/st

7010 90 53

– – – – – – – – van meer dan 0,33 doch minder dan 1 l

5

p/st

7010 90 55

– – – – – – – – van 0,15 of meer doch niet meer dan 0,33 l

5

p/st

7010 90 57

– – – – – – – – van minder dan 0,15 l

5

p/st

– – – – – – andere, met een nominale capaciteit:

7010 90 61

– – – – – – – van 0,25 l of meer

5

p/st

7010 90 67

– – – – – – – van minder dan 0,25 l

5

p/st
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douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

– – – – – voor farmaceutische producten, met een nominale capaci

teit:
7010 90 71

– – – – – – van meer dan 0,055 l

5

p/st

7010 90 79

– – – – – – van niet meer dan 0,055 l

5

p/st

– – – – – voor andere producten:

7010 90 91

– – – – – – van niet-gekleurd glas

5

p/st

7010 90 99

– – – – – – van gekleurd glas

5

p/st

7011

Ballons, peren, alsmede buizen (van speciale vorm, dan wel
met een fluorescerende stof bedekt), open, en delen daarvan,
van glas, zonder fittings, voor elektrische lampen, voor katho
destraalbuizen of voor dergelijke artikelen:

7011 10 00

– voor elektrische verlichting

4

—

7011 20 00

– voor kathodestraalbuizen

4

—

7011 90 00

– andere

4

—

11

p/st

[7012]
7013

Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor
binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik (ander dan be
doeld bij post 7010 of 7018):

7013 10 00

– van glaskeramiek
– drinkglazen op voet, andere dan van glaskeramiek:

7013 22

– – van kristal:

7013 22 10

– – – handgeschept

11

p/st

7013 22 90

– – – mechanisch vervaardigd

11

p/st

7013 28

– – andere:

7013 28 10

– – – handgeschept

11

p/st

7013 28 90

– – – mechanisch vervaardigd

11

p/st

– andere drinkglazen, andere dan van glaskeramiek:

7013 33

– – van kristal:
– – – handgeschept:

7013 33 11

– – – – geslepen of op andere wijze versierd

11

p/st

7013 33 19

– – – – andere

11

p/st

– – – mechanisch vervaardigd:

7013 33 91

– – – – geslepen of op andere wijze versierd

11

p/st

7013 33 99

– – – – andere

11

p/st

7013 37

– – andere:

7013 37 10

– – – van hardglas

11

p/st

– – – andere:
– – – – handgeschept:
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douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

7013 37 51

– – – – – geslepen of op andere wijze versierd

11

p/st

7013 37 59

– – – – – andere

11

p/st

– – – – mechanisch vervaardigd:

7013 37 91

– – – – – geslepen of op andere wijze versierd

11

p/st

7013 37 99

– – – – – andere

11

p/st

– glaswerk voor tafelgebruik (ander dan drinkglazen) of voor

keukengebruik, ander dan van glaskeramiek:
7013 41

– – van kristal:

7013 41 10

– – – handgeschept

11

p/st

7013 41 90

– – – mechanisch vervaardigd

11

p/st

7013 42 00

– – van glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet

11

p/st

11

p/st

meer dan 5 × 10–6 per Kelvin tussen 0 °C en 300 °C

7013 49

– – andere:

7013 49 10

– – – van hardglas
– – – ander:

7013 49 91

– – – – handgeschept

11

p/st

7013 49 99

– – – – mechanisch vervaardigd

11

p/st

– ander glaswerk:

7013 91

– – van kristal:

7013 91 10

– – – handgeschept

11

p/st

7013 91 90

– – – mechanisch vervaardigd

11

p/st

7013 99 00

– – ander

11

p/st

7014 00 00

Signaal- en waarschuwingsartikelen, van glas; optische elemen
ten van glas (andere dan die bedoeld bij post 7015), niet op
tisch bewerkt

3

—

7015

Horlogeglazen, brillenglazen (al dan niet voor de verbetering
van de gezichtsscherpte) en dergelijke glazen, gebombeerd,
gebogen of op dergelijke wijze bewerkt, doch niet optisch be
werkt; holle glazen, bollen en bolsegmenten voor de vervaar
diging van deze glazen:

7015 10 00

– brillenglazen voor de verbetering van de gezichtsscherpte

3

—

7015 90 00

– andere

3

—

7016

Tegels, dakpannen en andere bouwmaterialen van gegoten of
geperst glas, ook indien gewapend; glazen blokjes en ander
klein glaswerk, ook indien op een drager, voor mozaïeken of
voor dergelijke decoratieve doeleinden; glas in lood; multicel
lulair glas of schuimglas, in blokken, in panelen, in platen, in
schalen of in dergelijke vormen:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8

—

3

m2

3 MIN 1,2
€/100 kg/br

—

3 MIN 1,2
€/100 kg/br

—

3

—

3

—

3

—

vrij

—

7

—

vrij

—

vrij

—

3

—

3 (1)

—

3

—

7016 10 00

– glazen blokjes en ander klein glaswerk, ook indien op een

drager voor mozaïeken of voor dergelijke decoratieve doel
einden
7016 90

– andere:

7016 90 10

– – glas in lood

7016 90 40

– – Blokken en stenen voor bouwdoeleinden

7016 90 70

– – andere

7017

Glaswerk voor laboratoria, voor apotheken of voor hygiënisch
gebruik, ook indien voorzien van graad- of maataanwijzingen:

7017 10 00

– van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide

7017 20 00

– van ander glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet

meer dan 5 × 10–6 per Kelvin tussen 0 °C en 300 °C

7017 90 00

– ander

7018

Glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen en dergelijk
klein glaswerk, alsmede werken daarvan, andere dan fancybij
outerieën; glazen ogen, andere dan prothesen; beeldjes en an
dere met de blaaslamp vervaardigde glazen ornamenten, an
dere dan fancybijouterieën; glazen microbolletjes met een dia
meter van niet meer dan 1 mm:

7018 10

– glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen en dergelijk

klein glaswerk:
– – glazen kralen:

7018 10 11

– – – geslepen en mechanisch gepolijst

7018 10 19

– – – andere

7018 10 30

– – onechte parels
– – onechte edelstenen:

7018 10 51

– – – geslepen en mechanisch gepolijst

7018 10 59

– – – andere

7018 10 90

– – andere

7018 20 00

– glazen microbolletjes met een diameter van niet meer dan

1 mm
7018 90

– andere:

7018 90 10

– – glazen ogen; voorwerpen van klein glaswerk

3

—

7018 90 90

– – andere

6

—

(1) WTO-tariefcontingenten.
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Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

7019

Glasvezels (glaswol daaronder begrepen) en werken daarvan
(bijvoorbeeld garens, weefsels):
– lonten, rovings en garens, ook indien gesneden:

7019 11 00

– – garens versneden op een lengte van niet meer dan 50 mm

7

—

7019 12 00

– – rovings

7

—

7019 19

– – andere:

7019 19 10

– – – van filamenten

7

—

7019 19 90

– – – van stapelvezels

7

—

– vliezen, netten, matten, matrassen, platen en dergelijke niet-

geweven producten:
7019 31 00

– – matten

7

—

7019 32 00

– – vliezen

5

—

7019 39 00

– – andere

5

—

7019 40 00

– weefsels van rovings

7

—

7

—

7

—

– andere weefsels:

7019 51 00

– – met een breedte van niet meer dan 30 cm

7019 52 00

– – met een breedte van meer dan 30 cm, met platbinding, met

een gewicht van minder dan 250 g/m2, van filamenten van
niet meer dan 136 tex per enkelvoudig garen

7019 59 00

– – andere

7

—

7019 90 00

– andere

7

—

7020 00

Ander glaswerk:

7020 00 05

– reactorbuizen en -houders van kwarts, van de soort gebruikt in

vrij

—

diffusie- en oxidatieovens voor de vervaardiging van halfgelei
dermaterialen
– binnenflessen voor thermosflessen of voor andere isothermische

bergingsmiddelen met vacuümisolatie:
7020 00 07

– – niet afgewerkt

3

—

7020 00 08

– – afgewerkt

6

—

3

—

3

—

3

—

– andere:

7020 00 10

– – van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide

7020 00 30

– – van glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer

7020 00 80

dan 5 × 10–6 per Kelvin tussen 0 °C en 300 °C

– – ander
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AFDELING XIV
ECHTE
EN
GEKWEEKTE
PARELS,
EDELSTENEN
EN
HALFEDELSTENEN,
EDELE
METALEN
EN
METALEN
GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN
DAARVAN; FANCYBIJOUTERIEËN; MUNTEN
HOOFDSTUK 71
ECHTE
EN
GEKWEEKTE
PARELS,
EDELSTENEN
EN
HALFEDELSTENEN,
EDELE
METALEN
EN
METALEN
GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN
DAARVAN; FANCYBIJOUTERIEËN; MUNTEN
Aantekeningen
1.

Met inachtneming van het bepaalde in aantekening 1, onder a), op afdeling
VI en van de navolgende uitzonderingen, worden onder dit hoofdstuk in
gedeeld, alle artikelen die geheel of gedeeltelijk zijn samengesteld:
a) uit echte of gekweekte parels of uit natuurlijke, synthetische of gerecon
strueerde edelstenen of halfedelstenen, of
b) uit edele metalen of uit metalen geplateerd met edele metalen.

2.

A) De posten 7113, 7114 en 7115 omvatten geen artikelen met eenvoudige,
onbelangrijke garnering of toebehoren, van edele metalen of van metalen
geplateerd met edele metalen (zoals initialen, monogrammen, beslagrin
gen en randen); aantekening 1, onder b), hiervoor heeft geen betrekking
op de evenbedoelde goederen;
B) post 7116 is alleen van toepassing op artikelen zonder delen van edele
metalen of van metalen geplateerd met edele metalen en op artikelen die
enkel voorzien zijn van eenvoudige, onbelangrijke garnering of toebeho
ren, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen.

3.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a) amalgamen van edele metalen en edele metalen in colloïdale toestand
(post 2843);
b) steriele hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik, producten voor tandvul
ling en andere artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 30;
c) producten bedoeld bij hoofdstuk 32 (bijvoorbeeld vloeibare glansmidde
len);
d) katalysatoren op een drager (post 3815);
e) artikelen bedoeld bij de posten 4202 en 4203, aangeduid in aantekening
3, onder B, op hoofdstuk 42;
f) artikelen bedoeld bij de posten 4303 en 4304;
g) producten bedoeld bij afdeling XI (textielstoffen en artikelen daarvan);
h) schoeisel, hoofddeksels en andere artikelen, bedoeld bij de hoofdstukken
64 en 65;
ij) paraplu's, wandelstokken en andere artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 66;
k) artikelen bezet met poeder van natuurlijke of synthetische edelstenen of
halfedelstenen, bedoeld bij de posten 6804 en 6805 (schuur-, slijp-,
polijst- en wetmaterieel) en bij hoofdstuk 82 (gereedschap); gereedschap
en artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 82, waarvan het werkzaam gedeelte
bestaat uit natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of
halfedelstenen; machines, toestellen en elektrotechnisch materieel, als
mede delen daarvan, bedoeld bij afdeling XVI. Artikelen en delen daar
van, die geheel bestaan uit natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde
edelstenen of halfedelstenen, blijven evenwel ingedeeld onder dit hoofd
stuk, met uitzondering van niet-gemonteerde, bewerkte saffieren en dia
manten voor weergavekoppen (post 8522);
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l) artikelen bedoeld bij de hoofdstukken 90, 91 en 92 (wetenschappelijke
instrumenten, uurwerken en muziekinstrumenten);
m) wapens en delen daarvan (hoofdstuk 93);
n) artikelen bedoeld bij aantekening 2 op hoofdstuk 95;
o) artikelen die krachtens aantekening 4 op hoofdstuk 96 onder dat hoofd
stuk worden ingedeeld;
p) originele standbeelden en origineel beeldhouwwerk (post 9703), voor
werpen voor verzamelingen (post 9705) en antiquiteiten van meer dan
honderd jaar oud (post 9706). Echte en gekweekte parels en edelstenen
of halfedelstenen blijven echter steeds onder dit hoofdstuk ingedeeld.
4.

A) Als „edele metalen” worden aangemerkt: zilver, goud en platina;
B) als „platina” worden aangemerkt: platina, iridium, osmium, palladium,
rhodium en ruthenium;
C) als „natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedel
stenen” worden niet aangemerkt, de stoffen bedoeld bij aantekening 2,
onder b), op hoofdstuk 96.

5.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden aangemerkt als „legeringen
van edele metalen”, de legeringen (gesinterde mengsels van edele metalen en
intermetallische verbindingen daaronder begrepen) die 2 of meer gewichts
percenten van een van de edele metalen bevatten. Die legeringen worden
ingedeeld als volgt:
a) als „platinalegeringen”, de legeringen die 2 of meer gewichtspercenten
platina bevatten;
b) als „goudlegeringen”, de legeringen die 2 of meer gewichtspercenten
goud, doch geen of minder dan 2 gewichtspercenten platina bevatten;
c) als „zilverlegeringen”, andere legeringen die 2 of meer gewichtspercenten
zilver bevatten.

6.

Indien in de nomenclatuur een edel metaal of edele metalen met name
worden genoemd, is die benaming, voor zover niet anders is bepaald,
mede van toepassing op de legeringen, die op grond van aantekening 5
hiervoor aangemerkt worden als legeringen van edele metalen. De uitdruk
kingen „edel metaal” en „edele metalen” zijn niet van toepassing op de
goederen omschreven in aantekening 7, noch op geplatineerde, vergulde of
verzilverde onedele metalen of andere stoffen.

7.

In de nomenclatuur worden als „metalen geplateerd met edele metalen”
aangemerkt, artikelen van metaal waarvan een of meer vlakken door solde
ren, lassen, warm walsen of op dergelijke mechanische wijze met edele
metalen zijn bedekt. Voor zover niet anders is bepaald worden artikelen
van onedel metaal met inlegwerk van edele metalen aangemerkt als gepla
teerd.

8.

Behoudens het bepaalde in aantekening 1, onder A), op afdeling VI, moeten
producten die beantwoorden aan de omschrijving van post 7112 worden
ingedeeld onder die post en niet onder een andere post van de nomenclatuur.

9.

Als „bijouterieën en juwelen” in de zin van post 7113 worden aangemerkt:
a) kleine voorwerpen bestemd om te worden gebezigd als sieraad (bijvoor
beeld ringen, armbanden, halssnoeren, broches, oorringen, horlogekettin
gen, hangers, dasspelden, manchetknopen, knopen voor frontjes, medail
les en insignes voor godsdienstig of voor enig ander gebruik);
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b) artikelen voor persoonlijk gebruik bestemd om op het lichaam of op de
kleding te worden gedragen, alsmede artikelen die gewoonlijk in de zak
of in de handtas worden gedragen (bijvoorbeeld sigaren- en sigarettenko
kers, tabaksdozen, bonbondozen en poederdozen, maliëntasjes, rozenkran
sen).
De artikelen kunnen zijn samengesteld met echte, gekweekte of onechte
parels, met natuurlijke, synthetische, gereconstrueerde of onechte edelstenen
of halfedelstenen, dan wel met schildpad, met paarlemoer, met ivoor, met
natuurlijk of samengekit barnsteen, met git of met koraal.
10. Als „edelsmidswerk”, in de zin van post 7114, wordt aangemerkt, tafelgerei,
toiletbenodigdheden, bureaugarnituren, rookstellen, voorwerpen voor binnen
huisversiering en voorwerpen voor de uitoefening van erediensten.
11. Als „fancybijouterieën”, in de zin van post 7117, worden aangemerkt, de
artikelen omschreven in aantekening 9, onder a), (met uitzondering van
knopen en andere artikelen bedoeld bij post 9606 en van sierkammen, haar
klemmetjes en dergelijke artikelen, alsmede haarspelden, bedoeld bij post
9615) en die niet zijn samengesteld met echte of gekweekte parels, met
natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen
en evenmin — tenzij het eenvoudig toebehoren of eenvoudige garnering
betreft — met edele metalen of met metalen geplateerd met edele metalen.
Aanvullende aantekeningen
1. Voor de toepassing van de onderverdelingen 7106 10, 7108 11, 7110 11,
7110 21, 7110 31 en 7110 41 worden aangemerkt als „poeder” en „in poe
dervorm” producten die voor ten minste 90 gewichtspercenten door een zeef
met een maaswijdte van 0,5 mm gaan.
2. Niettegenstaande het bepaalde in aantekening 4, onder B), op dit hoofdstuk,
worden, voor de toepassing van de onderverdelingen 7110 11 en 7110 19, niet
als „platina” aangemerkt: iridium, osmium, palladium, rhodium en ruthenium.
3. In de onderverdelingen van post 7110 dient elke legering te worden ingedeeld
als het metaal (platina, palladium, rhodium, iridium, osmium of ruthenium)
dat in de samenstelling met het hoogste gewicht voorkomt.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

g

I. ECHTE OF GEKWEEKTE PARELS, NATUURLIJKE EN
ANDERE EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN

7101

Echte of gekweekte parels, ook indien bewerkt of in stellen,
doch niet aaneengeregen, gezet noch gevat; echte of gekweekte
parels, tijdelijk aaneengeregen met het oog op het vervoer:

7101 10 00

– echte parels

– gekweekte parels:

7101 21 00

– – onbewerkt

vrij

g

7101 22 00

– – bewerkt

vrij

g

7102

Diamant, ook indien bewerkt, doch niet gevat noch gezet:

7102 10 00

– niet gesorteerd

vrij

c/k
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

– industriediamant:

7102 21 00

– – onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden

vrij

c/k

7102 29 00

– – andere

vrij

c/k

– andere diamant:

7102 31 00

– – onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden

vrij

c/k

7102 39 00

– – andere

vrij

c/k

7103

Natuurlijke edelstenen (halfedelstenen daaronder begrepen),
andere dan diamant, ook indien bewerkt of in stellen, doch
niet aaneengeregen, gevat noch gezet; natuurlijke edelstenen
(halfedelstenen daaronder begrepen), andere dan diamant,
niet in stellen, tijdelijk aaneengeregen met het oog op het ver
voer:

7103 10 00

– onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt

vrij

—

– op andere wijze bewerkt:

7103 91 00

– – robijnen, saffieren en smaragden

vrij

g

7103 99 00

– – andere

vrij

g

7104

Synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen,
ook indien bewerkt of in stellen, doch niet aaneengeregen,
gevat noch gezet; synthetische of gereconstrueerde edelstenen
of halfedelstenen, niet in stellen, tijdelijk aaneengeregen met
het oog op vervoer:

7104 10 00

– piëzo-elektrisch kwarts

vrij

g

7104 20

– andere, onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt:

7104 20 10

– – diamant

vrij

g

7104 20 90

– – andere

vrij

g

7104 90

– andere:

7104 90 10

– – diamant

vrij

g

7104 90 90

– – andere

vrij

g

7105

Poeder en stof, van natuurlijke of van synthetische edelstenen
of halfedelstenen:

7105 10 00

– van diamant

vrij

g

7105 90 00

– ander

vrij

g

vrij

g

II. EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET
EDELE METALEN

7106

Zilver (verguld zilver en geplatineerd zilver daaronder begre
pen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm:

7106 10 00

– poeder
– ander:

7106 91 00

– – onbewerkt

vrij

g

7106 92 00

– – halfbewerkt

vrij

g

7107 00 00

Onedele metalen geplateerd met zilver, onbewerkt of halfbe
werkt

vrij

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

7108

Goud (geplatineerd goud daaronder begrepen), onbewerkt,
halfbewerkt of in poedervorm:
– niet-monetair goud:

7108 11 00

– – poeder

vrij

g

7108 12 00

– – in andere onbewerkte vorm

vrij

g

7108 13

– – in andere halfbewerkte vorm:

7108 13 10

– – – staven, draad en profielen, massief; platen, bladen en strip

vrij

g

pen, met een dikte van meer dan 0,15 mm (de dikte van de
drager niet meegerekend)
7108 13 80

– – – andere

vrij

g

7108 20 00

– monetair goud

vrij

g

7109 00 00

Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt of
halfbewerkt

vrij

—

vrij

g

vrij

g

vrij

g

7110

Platina, onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm:
– platina:

7110 11 00

– – onbewerkt of in poedervorm

7110 19

– – ander:

7110 19 10

– – – staven, draad en profielen, massief; platen, bladen en strip

pen, met een dikte van meer dan 0,15 mm (de dikte van de
drager niet meegerekend)
7110 19 80

– – – ander
– palladium:

7110 21 00

– – onbewerkt of in poedervorm

vrij

g

7110 29 00

– – ander

vrij

g

– rhodium:

7110 31 00

– – onbewerkt of in poedervorm

vrij

g

7110 39 00

– – ander

vrij

g

– iridium, osmium en ruthenium:

7110 41 00

– – onbewerkt of in poedervorm

vrij

g

7110 49 00

– – ander

vrij

g

7111 00 00

Onedele metalen, zilver en goud, geplateerd met platina, onbe
werkt of halfbewerkt

vrij

—

vrij

—

7112

Resten en afval, van edele metalen of van metalen geplateerd
met edele metalen; andere resten en afval, bevattende edele
metalen of verbindingen van edele metalen, van de soort
hoofdzakelijk gebruikt voor het terugwinnen van edele meta
len:

7112 30 00

– as, bevattende edele metalen of verbindingen van edele me

talen
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

vrij

—

vrij

—

2,5

g

2,5

g

4

—

2

g

2

g

2

—

vrij

—

3

—

vrij

g

vrij

g

2,5

g

– andere:

7112 91 00

– – van goud, van met goud geplateerde metalen daaronder

begrepen, doch met uitzondering van schuim dat andere
edele metalen bevat
7112 92 00

– – van platina, van met platina geplateerde metalen daaronder

begrepen, doch met uitzondering van schuim dat andere
edele metalen bevat
7112 99 00

– – andere

III. BIJOUTERIEËN, JUWELEN, EDELSMIDSWERK EN
ANDERE WERKEN

7113

Bijouterieën en juwelen, alsmede delen daarvan, van edele
metalen of van metalen geplateerd met edele metalen:
– van edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met edele

metalen:
7113 11 00

– – van zilver, ook indien bekleed of geplateerd met andere

edele metalen
7113 19 00

– – van andere edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd

met edele metalen
7113 20 00

– van onedele metalen geplateerd met edele metalen

7114

Edelsmidswerk en delen daarvan, van edele metalen of van
metalen geplateerd met edele metalen:
– van edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met edele

metalen:
7114 11 00

– – van zilver, ook indien bekleed of geplateerd met andere

edele metalen
7114 19 00

– – van andere edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd

met edele metalen
7114 20 00

– van onedele metalen geplateerd met edele metalen

7115

Andere werken van edele metalen of van metalen geplateerd
met edele metalen:

7115 10 00

– katalysatoren in de vorm van platinadoek of platinagaas

7115 90 00

– andere

7116

Werken van echte of gekweekte parels, van natuurlijke, syn
thetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen:

7116 10 00

– van echte of gekweekte parels

7116 20

– van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen

of halfedelstenen:
7116 20 11

– – halssnoeren, armbanden en andere werken, uitsluitend van na

tuurlijke edelstenen of halfedelstenen, enkel aaneengeregen,
doch zonder sluiting of ander toebehoren
7116 20 80

– – andere
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

7117

Fancybijouterieën:
– van onedel metaal, ook indien verzilverd, verguld of geplati

neerd:
7117 11 00

– – manchetknopen en dergelijke knopen

4

—

7117 19 00

– – andere

4

—

7117 90 00

– andere

4

—

7118

Munten:

7118 10 00

– munten, geen wettig betaalmiddel, andere dan gouden mun

vrij

g

vrij

g

ten
7118 90 00

– andere
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AFDELING XV
ONEDELE METALEN EN WERKEN DAARVAN
Aantekeningen
1. Deze afdeling omvat niet:
a) verf, inkt en dergelijke producten, bereid met metaalpoeder of met me
taalschilfers, alsmede stempelfoliën (posten 3207 tot en met 3210, 3212,
3213 en 3215);
b) ferrocerium en andere vonkende legeringen (post 3606);
c) hoofddeksels en delen daarvan, van metaal, bedoeld bij de posten 6506 en
6507;
d) geraamten van paraplu's en andere artikelen bedoeld bij post 6603;
e) producten bedoeld bij hoofdstuk 71 (bijvoorbeeld legeringen van edele
metalen, onedele metalen geplateerd met edele metalen, fancybijoute
rieën);
f) artikelen bedoeld bij afdeling XVI (machines, toestellen en elektrotech
nisch materieel);
g) sporen (post 8608) en andere artikelen bedoeld bij afdeling XVII (ver
voermaterieel);
h) instrumenten en toestellen, bedoeld bij afdeling XVIII, veren voor uur
werken daaronder begrepen;
ij) hagel (post 9306) en andere artikelen bedoeld bij afdeling XIX (wapens
en munitie);
k) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, matrassen,
verlichtingstoestellen, lichtreclames, geprefabriceerde bouwwerken);
l) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sport
artikelen);
m) handzeven, knopen, penhouders, vulpotloden, schrijfpennen, statieven met
één, twee of drie poten en dergelijke artikelen, alsmede andere artikelen
bedoeld bij hoofdstuk 96 (diverse werken);
n) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 97 (bijvoorbeeld kunstvoorwerpen).
2. In de nomenclatuur worden als „delen voor algemeen gebruik” aangemerkt:
a) artikelen bedoeld bij de posten 7307, 7312, 7315, 7317 en 7318, alsmede
dergelijke artikelen van andere onedele metalen;
b) veren en veerbladen, van onedele metalen, andere dan veren voor uur
werken (post 9114);
c) artikelen bedoeld bij de posten 8301, 8302, 8308 en 8310, alsmede lijsten
en spiegels van onedel metaal, bedoeld bij post 8306.
Waar in de hoofdstukken 73 tot en met 76 en 78 tot en met 82 (behalve in
post 7315) „delen” worden genoemd, slaat zulks niet op „delen voor algemeen
gebruik” in bovenbedoelde zin.
Met inachtneming van het bepaalde bij het voorgaande lid en bij aantekening
1 op hoofdstuk 83, zijn de artikelen bedoeld bij de hoofdstukken 82 en 83
uitgezonderd van de hoofdstukken 72 tot en met 76 en 78 tot en met 81.
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3. In de nomenclatuur worden als „onedele metalen” aangemerkt: ijzer en staal,
koper, nikkel, aluminium, lood, zink, tin, wolfraam, molybdeen, tantaal, mag
nesium, kobalt, bismut, cadmium, titaan, zirkonium, antimoon, mangaan, be
ryllium, chroom, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium,
niobium (columbium), rhenium en thalium.
4. In de nomenclatuur worden als „cermets” aangemerkt producten bevattende
een microscopische, heterogene samenstelling van een metallische component
en een keramische component. De term „cermets” omvat eveneens hardmeta
len (gesinterde metaalcarbiden), zijnde metaalcarbiden gesinterd met een me
taal.
5. Regels betreffende de legeringen (andere dan ferrolegeringen en toeslaglege
ringen, omschreven in de hoofdstukken 72 en 74):
a) legeringen van onedele metalen worden ingedeeld als legeringen van het
metaal, waarvan het gewichtspercentage dat van elk der andere metalen
van de legeringen overtreft;
b) legeringen van onedele metalen bedoeld bij afdeling XV met elementen
niet bedoeld bij afdeling XV worden ingedeeld als legeringen van onedele
metalen bedoeld bij afdeling XV, indien het totale gewichtspercentage van
de onedele metalen gelijk is aan of groter is dan het totale gewichtsper
centage van de overige elementen;
c) gesinterde mengsels van metaalpoeders, heterogene mengsels verkregen
door samensmelten (andere dan cermets) en intermetallische verbindingen,
worden eveneens als legeringen aangemerkt.
6. Waar in de nomenclatuur een onedel metaal met name is genoemd, slaat zulks
— voor zover niet anders is bepaald — eveneens op de legeringen, die op
grond van het bepaalde bij aantekening 5 hiervoor, als legeringen van dat
metaal worden aangemerkt.
7. Regels betreffende de samengestelde artikelen:
Voor zover in de tekst van de posten niet anders is bepaald, worden werken
van onedel metaal, die uit twee of meer onedele metalen samengesteld zijn,
ingedeeld als werken van het metaal, waarvan het gewichtspercentage dat van
elk der andere metalen overtreft. Hetzelfde geldt ten aanzien van de werken
die moeten worden aangemerkt als werken van onedel metaal.
Voor de toepassing van deze regel worden:
a) gietijzer, ijzer en staal als een en hetzelfde metaal aangemerkt;
b) legeringen voor hun totaalgewicht geacht te bestaan uit het metaal, waar
van zij de indeling op grond van het bepaalde bij aantekening 5 hiervoor
volgen;
c) cermets bedoeld bij post 8113 aangemerkt als één enkel onedel metaal.
8. In deze afdeling worden aangemerkt als:
a) „resten en afval”:
resten en afval, van metaal, verkregen bij de vervaardiging of de mecha
nische bewerking van metaal, alsmede werken van metaal die als zodanig
definitief onbruikbaar zijn geworden door breuk, versnijden, slijtage of
dergelijke;
b) „poeder”:
producten die voor 90 of meer gewichtspercenten door een zeef met een
maaswijdte van 1 mm gaan.
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HOOFDSTUK 72
GIETIJZER, IJZER EN STAAL
Aantekeningen
1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en, wat betreft de onder d), e) en f),
voor de toepassing van de nomenclatuur, worden aangemerkt als:
a) „gietijzer”:
ijzer-koolstoflegeringen, praktisch niet vervormbaar, met meer dan 2 ge
wichtspercenten koolstof en die bovendien kunnen bevatten een of meer
van de andere elementen in de daarbij vermelde verhoudingen:
— niet meer dan 10 gewichtspercenten chroom,
— niet meer dan 6 gewichtspercenten mangaan,
— niet meer dan 3 gewichtspercenten fosfor,
— niet meer dan 8 gewichtspercenten silicium,
— niet meer dan 10 gewichtspercenten andere elementen tezamen;
b) „spiegelijzer”:
ijzer-koolstoflegeringen bevattende meer dan 6 doch niet meer dan 30 ge
wichtspercenten mangaan, die voorts beantwoorden aan de definitie in
aantekening 1, onder a);
c) „ferrolegeringen”:
legeringen in de vorm van gietelingen, blokken, klompen of in dergelijke
primaire vormen, in vormen verkregen door continugieten, dan wel in de
vorm van korrels of poeder, ook indien geagglomereerd, gewoonlijk ge
bruikt als toeslag bij de vervaardiging van andere legeringen, hetzij als
reductiemiddel, ontzwavelingsmiddel of voor dergelijk gebruik in de ijzer
metallurgie en die in het algemeen niet vervormbaar zijn, bevattende 4 of
meer gewichtspercenten ijzer en een of meer van de onderstaande ele
menten in de daarbij vermelde verhoudingen:
— meer dan 10 gewichtspercenten chroom,
— meer dan 30 gewichtspercenten mangaan,
— meer dan 3 gewichtspercenten fosfor,
— meer dan 8 gewichtspercenten silicium,
— meer dan 10 gewichtspercenten andere elementen (andere dan kool
stof) tezamen, voor zover het gehalte aan koper niet meer dan 10 ge
wichtspercenten bedraagt;
d) „staal”:
ferroproducten, andere dan bedoeld bij post 7203, die (met uitzondering
van bepaalde soorten in de vorm van gegoten producten) vervormbaar zijn
en niet meer dan 2 gewichtspercenten koolstof bevatten. Chroomstaal mag
evenwel een hoger koolstofgehalte bezitten;
e) „roestvrij staal”:
gelegeerd staal bevattende niet meer dan 1,2 gewichtspercent koolstof en
10,5 of meer gewichtspercenten chroom, met of zonder andere elementen;
f) „ander gelegeerd staal”:
staal dat niet beantwoordt aan de definitie van roestvrij staal, bevattende
een of meer van de onderstaande elementen in de daarbij vermelde ver
houdingen:

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 534
▼B
— 0,3 of meer gewichtspercenten aluminium,
— 0,0008 of meer gewichtspercenten boor (borium),
— 0,3 of meer gewichtspercenten chroom,
— 0,3 of meer gewichtspercenten kobalt,
— 0,4 of meer gewichtspercenten koper,
— 0,4 of meer gewichtspercenten lood,
— 1,65 of meer gewichtspercenten mangaan,
— 0,08 of meer gewichtspercenten molybdeen,
— 0,3 of meer gewichtspercenten nikkel,
— 0,06 of meer gewichtspercenten niobium,
— 0,6 of meer gewichtspercenten silicium,
— 0,05 of meer gewichtspercenten titaan,
— 0,3 of meer gewichtspercenten wolfraam,
— 0,1 of meer gewichtspercenten vanadium,
— 0,05 of meer gewichtspercenten zirkonium,
— 0,1 of meer gewichtspercenten andere elementen (andere dan zwavel,
fosfor, koolstof en stikstof), voor ieder element afzonderlijk;
g) „afvalingots van ijzer of van staal”:
ruw gegoten producten in de vorm van ingots zonder gietkop of in de
vorm van blokken, met duidelijke oppervlaktefouten en die niet beant
woorden aan de chemische samenstelling van gietijzer, van spiegelijzer of
van ferrolegeringen;
h) „korrels”:
producten die voor minder dan 90 gewichtspercenten door een zeef met
een maaswijdte van 1 mm en voor 90 of meer gewichtspercenten door een
zeef met een maaswijdte van 5 mm gaan;
ij) „halffabricaten”:
massieve producten verkregen door continugieten, ook indien warm voor
gewalst; en andere massieve producten enkel warm voorgewalst of ruw
voorgesmeed, profielen in voorwerpsvorm daaronder begrepen.
Deze producten mogen niet opgerold zijn;
k) „gewalste platte producten”:
massieve producten, gewalst, met een rechthoekige dwarsdoorsnede, die
niet beantwoorden aan de definitie onder ij) hiervoor:
— spiraalvormig opgerold, of
— niet opgerold, met een breedte van ten minste tienmaal de dikte indien
deze dikte minder dan 4,75 mm bedraagt, dan wel met een breedte van
meer dan 150 mm en van ten minste tweemaal de dikte indien de dikte
4,75 mm of meer bedraagt.
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Als gewalste platte producten worden eveneens aangemerkt, gewalste
platte producten voorzien van rechtstreeks bij het walsen verkregen mo
tieven in reliëf (bijvoorbeeld groeven, ribbels, wafels, ruiten, druppels),
dan wel geperforeerd, gegolfd of gepolijst, voor zover de producten door
deze bewerkingen niet het karakter hebben gekregen van elders bedoelde
artikelen of werken.
Gewalste platte producten, anders dan vierkant of rechthoekig ongeacht de
afmeting, moeten worden ingedeeld als producten met een breedte van
600 mm of meer, voor zover zij niet het karakter hebben van elders
bedoelde artikelen of werken;
l) „walsdraad”:
warm gewalste massieve producten, onregelmatig opgerold, met een
dwarsdoorsnede in de vorm van een cirkel, een cirkelsegment, een ovaal,
een vierkant, een rechthoek, een driehoek of een andere convexe veelhoek
(daaronder begrepen „afgeplatte cirkels” en „gewijzigde rechthoeken”,
waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben van een
convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke
lengte zijn). Deze producten mogen voorzien zijn van inkepingen, ver
dikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen (be
tonijzer of betonstaal);
m) „staven”:
massieve producten die niet beantwoorden aan de definities onder ij), k)
of l) hiervoor, noch aan de definitie van draad en die een op alle plaatsen
gelijke dwarsdoorsnede hebben in de vorm van een cirkel, een cirkelseg
ment, een ovaal, een vierkant, een rechthoek, een driehoek of een andere
convexe veelhoek (daaronder begrepen „afgeplatte cirkels” en „gewijzigde
rechthoeken”, waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm
hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht,
parallel en van gelijke lengte zijn).
Deze producten mogen:
— voorzien zijn van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het
walsen verkregen vervormingen (betonijzer of betonstaal),
— na het walsen zijn getordeerd;
n) „profielen”:
massieve producten die niet beantwoorden aan de definities onder ij), k),
l) of m) hiervoor, noch aan de definitie van draad en die een op alle
plaatsen gelijke dwarsdoorsnede hebben.
Dit hoofdstuk omvat niet producten bedoeld bij de posten 7301 en 7302;
o) „draad”:
koud vervaardigde massieve producten, opgerold, die niet beantwoorden
aan de definitie van gewalste platte producten en die een op alle plaatsen
gelijke dwarsdoorsnede hebben van ongeacht welke vorm;
p) „holle staven voor boringen”:
staven, ongeacht de vorm van de dwarsdoorsnede, geschikt voor de ver
vaardiging van boorstangen en waarvan de grootste buitenwerkse afmeting
der dwarsdoorsnede, meer dan 15 doch niet meer dan 52 mm, ten minste
het dubbele is van de grootste binnenwerkse afmeting. Holle staven van
ijzer of van staal, die niet aan deze definitie beantwoorden, worden in
gedeeld onder post 7304.
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2. Ferroproducten geplateerd met een ferrometaal van een andere soort, worden
ingedeeld onder de post waaronder het ferrometaal valt dat in de samenstelling
met het hoogste gewicht voorkomt.
3. Producten van ijzer of van staal, verkregen door elektrolyse, door spuitgieten
of door sinteren, worden ingedeeld naar vorm, samenstelling en uiterlijk aan
zien, onder de posten waaronder overeenkomstige, door warm walsen ver
kregen, producten vallen.
Aanvullende aantekeningen
1. In dit hoofdstuk wordt aangemerkt als:
a) „gelegeerd gietijzer”:
gietijzer, bevattende een of meer van de onderstaande elementen in de
daarbij vermelde verhoudingen:
— meer dan 0,2 gewichtspercent chroom,
— meer dan 0,3 gewichtspercent koper,
— meer dan 0,3 gewichtspercent nikkel,
— meer dan 0,1 gewichtspercent van een van de volgende elementen:
aluminium, molybdeen, titaan, wolfraam, vanadium;
b) „niet-gelegeerd automatenstaal”:
niet-gelegeerd staal, bevattende een of meer van de onderstaande elemen
ten in de daarbij vermelde verhoudingen:
— 0,08 of meer gewichtspercenten zwavel,
— 0,1 of meer gewichtspercenten lood,
— meer dan 0,05 gewichtspercent selenium,
— meer dan 0,01 gewichtspercent tellurium,
— meer dan 0,05 gewichtspercent bismut;
c) „siliciumstaal (transformatorstaal)”:
gelegeerd staal, bevattende ten minste 0,6 doch niet meer dan 6 gewichts
percenten silicium en niet meer dan 0,08 gewichtspercent koolstof. Het
product mag eveneens niet meer dan 1 gewichtspercent aluminium bevat
ten, doch geen ander element in een hoeveelheid waardoor aan het staal
het karakter van een ander gelegeerd staal wordt verleend;
d) „sneldraaistaal”:
gelegeerd staal, bevattende ten minste twee van de drie volgende elemen
ten: molybdeen, wolfraam en vanadium, met een gehalte van 7 of meer
gewichtspercenten, voor de drie elementen samengenomen, en bovendien
bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof en 3 of meer doch niet
meer dan 6 gewichtspercenten chroom, al dan niet vergezeld van andere
legeringselementen;
e) „siliciummangaanstaal”:
gelegeerd staal, bevattende:
— niet meer dan 0,7 gewichtspercent koolstof,
— 0,5 of meer doch niet meer dan 1,9 gewichtspercenten mangaan, en
— 0,6 of meer doch niet meer dan 2,3 gewichtspercenten silicium, doch
geen ander element in een hoeveelheid waardoor aan het staal het
karakter van een ander gelegeerd staal wordt gegeven.
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2. Voor de indeling van ferrolegeringen onder de onderverdelingen van post
7202 dient de volgende regel in acht te worden genomen:
een ferrolegering wordt als binair aangemerkt en onder de desbetreffende
onderverdeling (indien deze bestaat) ingedeeld, indien een legeringselement
het in aantekening 1, onder c), op dit hoofdstuk vermelde minimumpercentage
te boven gaat. Dienovereenkomstig wordt een ferrolegering respectievelijk als
ternair of quaternair aangemerkt indien twee of drie legeringselementen de
daarvoor vermelde minimumpercentages te boven gaan.
Voor de toepassing van deze regel dient het gehalte van elk van de niet in
aantekening 1, onder c), op dit hoofdstuk met name genoemde „andere ele
menten” meer dan 10 gewichtspercenten te bedragen.
Aanvullende aantekening (GN)
1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden aangemerkt als:
— „dynamoplaat of transformatorplaat” en „dynamoband of transformator
band”: plat gewalste producten, bedoeld bij de onderverdelingen
7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10
en 7211 23 20, gekenmerkt door een wattverlies per kilogram, bepaald
volgens de methode van Epstein, bij een stroom van 50 perioden en een
inductie van 1 tesla:
— van 2,1 W of minder, indien de dikte niet meer is dan 0,2 mm,
— van 3,6 W of minder, indien de dikte meer is dan 0,2 mm doch minder
dan 0,6 mm,
— van 6 W of minder, indien de dikte 0,6 mm of meer is doch niet meer
dan 1,5 mm;
— „blik”: plat gewalste producten (met een dikte van minder dan 0,5 mm),
bedoeld bij de onderverdelingen 7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 en
7212 40 20, bedekt met een laag metaal, waarvan het tingehalte 97 ge
wichtspercenten of meer bedraagt;
— „gereedschapsstaal”: gelegeerd staal, andere dan roestvrij staal of snel
draaistaal, bedoeld bij de onderverdelingen 7224 10 10, 7224 90 02,
7225 30 10, 7225 40 12, 7226 91 20, 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20
en 7228 60 20, bevattende onderstaande elementen in een van de ge
noemde combinaties, met of zonder andere elementen:
— minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
en
0,7 of meer gewichtspercenten silicium en 0,05 of meer gewichtsper
centen vanadium
of
4 of meer gewichtspercenten wolfraam;
— 0,8 of meer gewichtspercenten koolstof
en
0,05 of meer gewichtspercenten vanadium;
— meer dan 1,2 gewichtspercent koolstof
en
11 of meer doch niet meer dan 15 gewichtspercenten chroom;
— 0,16 of meer doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent koolstof
en
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3,8 of meer doch niet meer dan 4,3 gewichtspercenten nikkel
en
1,1 of meer doch niet meer dan 1,5 gewichtspercent chroom
en
0,15 of meer doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent molybdeen;
— 0,3 of meer doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent koolstof
en
1,4 of meer doch niet meer dan 2,1 gewichtspercenten chroom
en
0,15 of meer doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent molybdeen
en
minder dan 1,2 gewichtspercent nikkel;
— 0,3 of meer gewichtspercenten koolstof
en
minder dan 5,2 gewichtspercenten chroom
en
0,65 of meer gewichtspercenten molybdeen of 0,4 of meer gewichts
percenten wolfraam;
— 0,5 of meer doch niet meer dan 0,6 gewichtspercent koolstof
en
1,25 of meer doch niet meer dan 1,8 gewichtspercent nikkel
en
0,5 of meer doch niet meer dan 1,2 gewichtspercent chroom
en
0,15 of meer doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent molybdeen.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

I. BASISPRODUCTEN; PRODUCTEN IN DE VORM VAN
KORRELS OF VAN POEDER

7201

Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere
primaire vormen:

7201 10

– niet-gelegeerd gietijzer bevattende niet meer dan 0,5 ge

wichtspercent fosfor:
– – bevattende 0,4 of meer gewichtspercent mangaan:

7201 10 11

– – – met een siliciumgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent

1,7

—

7201 10 19

– – – met een siliciumgehalte van meer dan 1 gewichtspercent

1,7

—

7201 10 30

– – bevattende 0,1 of meer doch minder dan 0,4 gewichtspercent

1,7

—

vrij

—

2,2

—

mangaan
7201 10 90

– – bevattende minder dan 0,1 gewichtspercent mangaan

7201 20 00

– niet-gelegeerd gietijzer bevattende meer dan 0,5 gewichtsper

cent fosfor

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 539
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

1,7

—

2,7

—

7201 50

– gelegeerd gietijzer; spiegelijzer:

7201 50 10

– – gelegeerd gietijzer bevattende 0,3 of meer doch niet meer dan 1

gewichtspercent titaan en 0,5 of meer doch niet meer dan 1
gewichtspercent vanadium
7201 50 90

– – ander

7202

Ferrolegeringen:
– ferromangaan:

7202 11

– – bevattende meer dan 2 gewichtspercenten koolstof:

7202 11 20

– – – met een korrel van niet meer dan 5 mm en een mangaan

gehalte van meer dan 65 gewichtspercenten
7202 11 80

– – – ander

2,7

—

7202 19 00

– – ander

2,7

—

5,7 (1)

—

5,7 (1)

—

– ferrosilicium:

7202 21 00

– – bevattende meer dan 55 gewichtspercenten silicium

7202 29

– – ander:

7202 29 10

– – – met een magnesiumgehalte van 4 of meer doch niet meer dan

10 gewichtspercenten
7202 29 90

– – – ander

5,7 (1)

—

7202 30 00

– ferrosilicomangaan

3,7 (1)

—

4

—

4

—

7 (1)

—

7 (1)

—

7

—

– ferrochroom:

7202 41

– – bevattende meer dan 4 gewichtspercenten koolstof:

7202 41 10

– – – bevattende meer dan 4 doch niet meer dan 6 gewichtspercen

ten koolstof
7202 41 90

– – – bevattende meer dan 6 gewichtspercenten koolstof

7202 49

– – ander:

7202 49 10

– – – bevattende niet meer dan 0,05 gewichtspercent koolstof

7202 49 50

– – – bevattende meer dan 0,05 doch niet meer dan 0,5 gewichts

percent koolstof
7202 49 90

– – – bevattende meer dan 0,5 doch niet meer dan 4 gewichtsper

centen koolstof
7202 50 00

– ferrosilicochroom

2,7

—

7202 60 00

– ferronikkel

vrij

—

7202 70 00

– ferromolybdeen

2,7

—

7202 80 00

– ferrowolfraam en ferrosilicowolfraam

vrij

—

2,7

—

– andere:

7202 91 00

– – ferrotitaan en ferrosilicotitaan

(1) WTO-tariefcontingenten.
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7202 92 00

– – ferrovanadium

2,7

—

7202 93 00

– – ferroniobium

vrij

—

7202 99

– – andere:

7202 99 10

– – – ferrofosfor

vrij

—

7202 99 30

– – – ferrosilicomagnesium

2,7

—

7202 99 80

– – – andere

2,7

—

7203

Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren
van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blok
ken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiver
heid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in
pellets of in dergelijke vormen:

7203 10 00

– ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren

vrij

—

vrij

—

vrij

—

van ijzererts
7203 90 00

– andere

7204

Resten en afval, van gietijzer, van ijzer of van staal (schroot);
afvalingots van ijzer of van staal:

7204 10 00

– resten en afval, van gietijzer
– resten en afval, van gelegeerd staal:

7204 21

– – van roestvrij staal:

7204 21 10

– – – bevattende 8 of meer gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7204 21 90

– – – andere

vrij

—

7204 29 00

– – andere

vrij

—

7204 30 00

– resten en afval, van vertind ijzer en staal

vrij

—

vrij

—

– andere resten en afval:

7204 41

– – draaisel, krullen, spanen, slijpsel, zaagsel, vijlsel en afval

van het stampen of stansen, ook indien in pakketten:
7204 41 10

– – – draaisel, krullen, spanen, slijpsel, zaagsel en vijlsel
– – – afval van het stampen of stansen:

7204 41 91

– – – – in pakketten

vrij

—

7204 41 99

– – – – andere

vrij

—

7204 49

– – andere:

7204 49 10

– – – gefragmenteerd

vrij

—

– – – andere:

7204 49 30

– – – – in pakketten

vrij

—

7204 49 90

– – – – andere

vrij

—
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vrij

—

vrij

—

7204 50 00

– afvalingots

7205

Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of
van staal:

7205 10 00

– korrels
– poeder:

7205 21 00

– – van gelegeerd staal

vrij

—

7205 29 00

– – ander

vrij

—

II. IJZER EN NIET-GELEGEERD STAAL

7206

IJzer (ander dan bedoeld bij post 7203) en niet-gelegeerd staal,
in ingots of in andere primaire vormen:

7206 10 00

– ingots

vrij

—

7206 90 00

– andere

vrij

—

7207

Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal:

vrij

—

– bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:

7207 11

– – met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan

de breedte minder is dan tweemaal de dikte:
– – – gewalst of door continugieten verkregen:

7207 11 11

– – – – van automatenstaal
– – – – andere:

7207 11 14

– – – – – met een dikte van niet meer dan 130 mm

vrij

—

7207 11 16

– – – – – met een dikte van meer dan 130 mm

vrij

—

7207 11 90

– – – gesmeed

vrij

—

7207 12

– – andere, met een rechthoekige dwarsdoorsnede:

7207 12 10

– – – gewalst of door continugieten verkregen

vrij

—

7207 12 90

– – – gesmeed

vrij

—

7207 19

– – andere:
– – – met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede:

7207 19 12

– – – – gewalst of door continugieten verkregen

vrij

—

7207 19 19

– – – – gesmeed

vrij

—

7207 19 80

– – – andere

vrij

—

7207 20

– bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof:

vrij

—

– – met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de

breedte minder is dan tweemaal de dikte:
– – – gewalst of door continugieten verkregen:

7207 20 11

– – – – van automatenstaal

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 542
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

– – – – andere, bevattende:

7207 20 15

– – – – – 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent kool

stof
7207 20 17

– – – – – 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof

vrij

—

7207 20 19

– – – gesmeed

vrij

—

– – andere, met een rechthoekige dwarsdoorsnede:

7207 20 32

– – – gewalst of door continugieten verkregen

vrij

—

7207 20 39

– – – gesmeed

vrij

—

– – met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede:

7207 20 52

– – – gewalst of door continugieten verkregen

vrij

—

7207 20 59

– – – gesmeed

vrij

—

7207 20 80

– – andere

vrij

—

7208

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd
staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst,
niet geplateerd noch bekleed:

7208 10 00

– opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motie

vrij

—

ven
– andere, opgerold, enkel warm gewalst, gebeitst:

7208 25 00

– – met een dikte van 4,75 mm of meer

vrij

—

7208 26 00

– – met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm

vrij

—

7208 27 00

– – met een dikte van minder dan 3 mm

vrij

—

– andere, opgerold, enkel warm gewalst:

7208 36 00

– – met een dikte van meer dan 10 mm

vrij

—

7208 37 00

– – met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm

vrij

—

7208 38 00

– – met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm

vrij

—

7208 39 00

– – met een dikte van minder dan 3 mm

vrij

—

7208 40 00

– niet opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste

vrij

—

vrij

—

vrij

—

motieven
– andere, niet opgerold, enkel warm gewalst:

7208 51

– – met een dikte van meer dan 10 mm:

7208 51 20

– – – met een dikte van meer dan 15 mm
– – – met een dikte van meer dan 10 doch niet meer dan 15 mm,

met een breedte:
7208 51 91

– – – – van 2 050 mm of meer
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vrij

—

vrij

—

7208 51 98

– – – – van minder dan 2 050 mm

7208 52

– – met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm:

7208 52 10

– – – aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een

breedte van niet meer dan 1 250 mm
– – – andere, met een breedte:

7208 52 91

– – – – van 2 050 mm of meer

vrij

—

7208 52 99

– – – – van minder dan 2 050 mm

vrij

—

7208 53

– – met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm:

7208 53 10

– – – aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een

vrij

—

breedte van niet meer dan 1 250 mm en een dikte van 4 mm
of meer
7208 53 90

– – – andere

vrij

—

7208 54 00

– – met een dikte van minder dan 3 mm

vrij

—

7208 90

– andere:

7208 90 20

– – geperforeerd

vrij

—

7208 90 80

– – andere

vrij

—

7209

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd
staal, met een breedte van 600 mm of meer, koud gewalst,
niet geplateerd noch bekleed:

vrij

—

– opgerold, enkel koud gewalst:

7209 15 00

– – met een dikte van 3 mm of meer

7209 16

– – met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm:

7209 16 10

– – – dynamoband of transformatorband

vrij

—

7209 16 90

– – – andere

vrij

—

7209 17

– – met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm:

7209 17 10

– – – dynamoband of transformatorband

vrij

—

7209 17 90

– – – andere

vrij

—

7209 18

– – met een dikte van minder dan 0,5 mm:

7209 18 10

– – – dynamoband of transformatorband

vrij

—

– – – andere:

7209 18 91

– – – – met een dikte van 0,35 of meer doch minder dan 0,5 mm

vrij

—

7209 18 99

– – – – met een dikte van minder dan 0,35 mm

vrij

—

– niet opgerold, enkel koud gewalst:
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vrij

—

7209 25 00

– – met een dikte van 3 mm of meer

7209 26

– – met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm:

7209 26 10

– – – dynamoplaat of transformatorplaat

vrij

—

7209 26 90

– – – andere

vrij

—

7209 27

– – met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm:

7209 27 10

– – – dynamoplaat of transformatorplaat

vrij

—

7209 27 90

– – – andere

vrij

—

7209 28

– – met een dikte van minder dan 0,5 mm:

7209 28 10

– – – dynamoplaat of transformatorplaat

vrij

—

7209 28 90

– – – andere

vrij

—

7209 90

– andere:

7209 90 20

– – geperforeerd

vrij

—

7209 90 80

– – andere

vrij

—

7210

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd
staal, met een breedte van 600 mm of meer, geplateerd of
bekleed:

vrij

—

– vertind:

7210 11 00

– – met een dikte van 0,5 mm of meer

7210 12

– – met een dikte van minder dan 0,5 mm:

7210 12 20

– – – blik

vrij

—

7210 12 80

– – – andere

vrij

—

7210 20 00

– verlood

vrij

—

7210 30 00

– elektrolytisch verzinkt

vrij

—

– op andere wijze verzinkt:

7210 41 00

– – gegolfd

vrij

—

7210 49 00

– – andere

vrij

—

7210 50 00

– bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden

vrij

—

– bekleed met aluminium:

7210 61 00

– – bekleed met aluminium-zinklegeringen

vrij

—

7210 69 00

– – andere

vrij

—

7210 70

– geverfd, gevernist of bekleed met kunststof:

7210 70 10

– – blik, gevernist; producten bekleed met chroomoxiden of met

vrij

—

chroom en chroomoxiden, gevernist
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vrij

—

7210 70 80

– – andere

7210 90

– andere:

7210 90 30

– – geplateerd

vrij

—

7210 90 40

– – vertind en bedrukt

vrij

—

7210 90 80

– – andere

vrij

—

7211

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd
staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd
noch bekleed:

vrij

—

– enkel warm gewalst:

7211 13 00

– – aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een

breedte van meer dan 150 mm en een dikte van 4 mm of
meer, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven
7211 14 00

– – andere, met een dikte van 4,75 mm of meer

vrij

—

7211 19 00

– – andere

vrij

—

vrij

—

– enkel koud gewalst:

7211 23

– – bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:

7211 23 20

– – – dynamoband of transformatorband
– – – andere:

7211 23 30

– – – – met een dikte van 0,35 mm of meer

vrij

—

7211 23 80

– – – – met een dikte van minder dan 0,35 mm

vrij

—

7211 29 00

– – andere

vrij

—

7211 90

– andere:

7211 90 20

– – geperforeerd

vrij

—

7211 90 80

– – andere

vrij

—

7212

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd
staal, met een breedte van minder dan 600 mm, geplateerd
of bekleed:

7212 10

– vertind:

7212 10 10

– – blik, enkel aan het oppervlak bewerkt

vrij

—

7212 10 90

– – andere

vrij

—

7212 20 00

– elektrolytisch verzinkt

vrij

—

7212 30 00

– op andere wijze verzinkt

vrij

—

7212 40

– geverfd, gevernist of bekleed met kunststof:

7212 40 20

– – blik, enkel gevernist; producten bekleed met chroomoxiden of

vrij

—

vrij

—

met chroom en chroomoxiden, gevernist
7212 40 80

– – andere
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7212 50

– op andere wijze bekleed:

7212 50 20

– – bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden

vrij

—

7212 50 30

– – vernikkeld of verchroomd

vrij

—

7212 50 40

– – verkoperd

vrij

—

– – bekleed met aluminium:

7212 50 61

– – – bekleed met aluminium-zinklegeringen

vrij

—

7212 50 69

– – – andere

vrij

—

7212 50 90

– – andere

vrij

—

7212 60 00

– geplateerd

vrij

—

7213

Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal:

7213 10 00

– voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij

vrij

—

vrij

—

het walsen verkregen vervormingen
7213 20 00

– ander, van automatenstaal
– ander:

7213 91

– – met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter

van minder dan 14 mm:
7213 91 10

– – – van de soort gebruikt voor het wapenen van beton

vrij

—

7213 91 20

– – – van de soort gebruikt voor bandenkoord

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

– – – ander:

7213 91 41

– – – – bevattende niet meer dan 0,06 gewichtspercent koolstof

7213 91 49

– – – – bevattende meer dan 0,06 doch minder dan 0,25 gewichts

percent koolstof
7213 91 70

– – – – bevattende 0,25 of meer doch niet meer dan 0,75 gewichts

percent koolstof
7213 91 90

– – – – bevattende meer dan 0,75 gewichtspercent koolstof

7213 99

– – ander:

7213 99 10

– – – bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof

vrij

—

7213 99 90

– – – bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof

vrij

—

7214

Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed,
warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien
na het walsen getordeerd:

7214 10 00

– gesmeed

vrij

—

7214 20 00

– voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij

vrij

—

vrij

—

het walsen verkregen vervormingen
7214 30 00

– andere, van automatenstaal
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– andere:

7214 91

– – met een rechthoekige dwarsdoorsnede:

7214 91 10

– – – bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof

vrij

—

7214 91 90

– – – bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof

vrij

—

7214 99

– – andere:

vrij

—

– – – bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:

7214 99 10

– – – – van de soort gebruikt voor het wapenen van beton
– – – – andere, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een dia

meter:
7214 99 31

– – – – – van 80 mm of meer

vrij

—

7214 99 39

– – – – – van minder dan 80 mm

vrij

—

7214 99 50

– – – – andere

vrij

—

– – – bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof:
– – – – met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter:

7214 99 71

– – – – – van 80 mm of meer

vrij

—

7214 99 79

– – – – – van minder dan 80 mm

vrij

—

7214 99 95

– – – – andere

vrij

—

7215

Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal:

7215 10 00

– van automatenstaal, enkel door koud bewerken of koud na

vrij

—

bewerken verkregen
7215 50

– andere, enkel door koud bewerken of koud nabewerken ver

kregen:
– – bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:

7215 50 11

– – – met een rechthoekige dwarsdoorsnede

vrij

—

7215 50 19

– – – andere

vrij

—

7215 50 80

– – bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof

vrij

—

7215 90 00

– andere

vrij

—

7216

Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal:

7216 10 00

– U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of

vrij

—

warm geperst, met een lijfhoogte van minder dan 80 mm
– L- of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of

warm geperst, met een lijfhoogte van minder dan 80 mm:
7216 21 00

– – L-profielen

vrij

—

7216 22 00

– – T-profielen

vrij

—

– U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of

warm geperst, met een lijfhoogte van 80 mm of meer:

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 548
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

vrij

—

7216 31

– – U-profielen:

7216 31 10

– – – met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan

220 mm
7216 31 90

– – – met een lijfhoogte van meer dan 220 mm

7216 32

– – I-profielen:
– – – met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan

220 mm:
7216 32 11

– – – – met flenzen met evenwijdige vlakken

vrij

—

7216 32 19

– – – – andere

vrij

—

– – – met een lijfhoogte van meer dan 220 mm:

7216 32 91

– – – – met flenzen met evenwijdige vlakken

vrij

—

7216 32 99

– – – – andere

vrij

—

7216 33

– – H-profielen:

7216 33 10

– – – met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan

vrij

—

vrij

—

180 mm
7216 33 90

– – – met een lijfhoogte van meer dan 180 mm

7216 40

– L- of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of

warm geperst, met een lijfhoogte van 80 mm of meer:
7216 40 10

– – L-profielen

vrij

—

7216 40 90

– – T-profielen

vrij

—

7216 50

– andere profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of

vrij

—

warm geperst:
7216 50 10

– – met een dwarsdoorsnede die kan worden omsloten door een

vierkant met een zijde van 80 mm
– – andere:

7216 50 91

– – – platbulbstaal

vrij

—

7216 50 99

– – – andere

vrij

—

– profielen, enkel door koud bewerken of koud nabewerken

verkregen:
7216 61

– – vervaardigd van gewalste platte producten:

7216 61 10

– – – C-, L-, U-, Z-, omega-profielen of open buisprofielen

vrij

—

7216 61 90

– – – andere

vrij

—

7216 69 00

– – andere

vrij

—

– andere:

7216 91

– – door koud bewerken of door koud nabewerken verkregen

uit gewalste platte producten:
7216 91 10

– – – profielplaten

vrij

—

7216 91 80

– – – andere

vrij

—
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vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

7216 99 00

– – andere

7217

Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal:

7217 10

– niet bekleed, ook indien gepolijst:
– – bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:

7217 10 10

– – – met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van minder

dan 0,8 mm
– – – met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van 0,8 mm of

meer:
7217 10 31

– – – – voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij

het walsen verkregen vervormingen
7217 10 39

– – – – ander

7217 10 50

– – bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent

koolstof
7217 10 90

– – bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof

7217 20

– verzinkt:
– – bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:

7217 20 10

– – – met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van minder

dan 0,8 mm
7217 20 30

– – – met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van 0,8 mm of

meer
7217 20 50

– – bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent

koolstof
7217 20 90

– – bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof

7217 30

– bekleed met andere onedele metalen:
– – bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:

7217 30 41

– – – verkoperd

vrij

—

7217 30 49

– – – ander

vrij

—

7217 30 50

– – bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

koolstof
7217 30 90

– – bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof

7217 90

– ander:

7217 90 20

– – bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof

7217 90 50

– – bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent

koolstof
7217 90 90

– – bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof

III. ROESTVRIJ STAAL

7218

Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen; half
fabricaten van roestvrij staal:

7218 10 00

– ingots en andere primaire vormen
– andere:
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7218 91

– – met een rechthoekige dwarsdoorsnede:

7218 91 10

– – – bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7218 91 80

– – – bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7218 99

– – andere:
– – – met een vierkante dwarsdoorsnede:

7218 99 11

– – – – gewalst of verkregen door continugieten

vrij

—

7218 99 19

– – – – gesmeed

vrij

—

– – – andere:

7218 99 20

– – – – gewalst of verkregen door continugieten

vrij

—

7218 99 80

– – – – gesmeed

vrij

—

7219

Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte
van 600 mm of meer:

vrij

—

– enkel warm gewalst, opgerold:

7219 11 00

– – met een dikte van meer dan 10 mm

7219 12

– – met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm:

7219 12 10

– – – bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7219 12 90

– – – bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7219 13

– – met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm:

7219 13 10

– – – bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7219 13 90

– – – bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7219 14

– – met een dikte van minder dan 3 mm:

7219 14 10

– – – bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7219 14 90

– – – bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel

vrij

—

– enkel warm gewalst, niet opgerold:

7219 21

– – met een dikte van meer dan 10 mm:

7219 21 10

– – – bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7219 21 90

– – – bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7219 22

– – met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm:

7219 22 10

– – – bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7219 22 90

– – – bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7219 23 00

– – met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm

vrij

—

7219 24 00

– – met een dikte van minder dan 3 mm

vrij

—
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vrij

—

– enkel koud gewalst:

7219 31 00

– – met een dikte van 4,75 mm of meer

7219 32

– – met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm:

7219 32 10

– – – bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7219 32 90

– – – bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7219 33

– – met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm:

7219 33 10

– – – bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7219 33 90

– – – bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7219 34

– – met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm:

7219 34 10

– – – bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7219 34 90

– – – bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7219 35

– – met een dikte van minder dan 0,5 mm:

7219 35 10

– – – bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7219 35 90

– – – bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7219 90

– andere:

7219 90 20

– – geperforeerd

vrij

—

7219 90 80

– – andere

vrij

—

7220

Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte
van minder dan 600 mm:
– enkel warm gewalst:

7220 11 00

– – met een dikte van 4,75 mm of meer

vrij

—

7220 12 00

– – met een dikte van minder dan 4,75 mm

vrij

—

7220 20

– enkel koud gewalst:
– – met een dikte van 3 mm of meer, bevattende:

7220 20 21

– – – 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7220 20 29

– – – minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel

vrij

—

– – met een dikte van meer dan 0,35 doch minder dan 3 mm,

bevattende:
7220 20 41

– – – 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7220 20 49

– – – minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel

vrij

—

– – met een dikte van niet meer dan 0,35 mm, bevattende:

7220 20 81

– – – 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7220 20 89

– – – minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel

vrij

—
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7220 90

– andere:

7220 90 20

– – geperforeerd

vrij

—

7220 90 80

– – andere

vrij

—

7221 00

Walsdraad van roestvrij staal:

7221 00 10

– bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7221 00 90

– bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7222

Staven en profielen van roestvrij staal:
– staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm ge

perst:
7222 11

– – met een cirkelvormige dwarsdoorsnede:
– – – met een diameter van 80 mm of meer, bevattende:

7222 11 11

– – – – 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7222 11 19

– – – – minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel

vrij

—

– – – met een diameter van minder dan 80 mm, bevattende:

7222 11 81

– – – – 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7222 11 89

– – – – minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7222 19

– – andere:

7222 19 10

– – – bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7222 19 90

– – – bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7222 20

– staven, enkel door koud bewerken of koud nabewerken ver

kregen:
– – met een cirkelvormige dwarsdoorsnede:
– – – met een diameter van 80 mm of meer, bevattende:

7222 20 11

– – – – 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7222 20 19

– – – – minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel

vrij

—

– – – met een diameter van 25 mm of meer doch minder dan

80 mm, bevattende:
7222 20 21

– – – – 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7222 20 29

– – – – minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel

vrij

—

– – – met een diameter van minder dan 25 mm, bevattende:

7222 20 31

– – – – 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7222 20 39

– – – – minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel

vrij

—

– – andere, bevattende:
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7222 20 81

– – – 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7222 20 89

– – – minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7222 30

– andere staven:
– – gesmeed, bevattende:

7222 30 51

– – – 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7222 30 91

– – – minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel

vrij

—

7222 30 97

– – andere

vrij

—

7222 40

– profielen:

7222 40 10

– – enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst

vrij

—

7222 40 50

– – enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen

vrij

—

7222 40 90

– – andere

vrij

—

7223 00

Draad van roestvrij staal:

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

– bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel:

7223 00 11

– – bevattende 28 of meer doch niet meer dan 31 gewichtspercen

ten nikkel en 20 of meer doch niet meer dan 22 gewichtsper
centen chroom
7223 00 19

– – ander
– bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel:

7223 00 91

– – bevattende 13 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercen

ten chroom en 3,5 of meer doch niet meer dan 6 gewichts
percenten aluminium
7223 00 99

– – ander

IV. ANDER GELEGEERD STAAL; HOLLE STAVEN
VOOR BORINGEN VAN GELEGEERD OF VAN NIETGELEGEERD STAAL

7224

Ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen;
halffabricaten van ander gelegeerd staal:

7224 10

– ingots en andere primaire vormen:

7224 10 10

– – van gereedschapsstaal

vrij

—

7224 10 90

– – andere

vrij

—

7224 90

– andere:

7224 90 02

– – van gereedschapsstaal

vrij

—

vrij

—

– – andere:
– – – met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede:
– – – – warm gewalst of verkregen door continugieten:
– – – – – met een breedte van minder dan tweemaal de dikte:

7224 90 03

– – – – – – van sneldraaistaal
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vrij

—

7224 90 05

– – – – – – bevattende niet meer dan 0,7 gewichtspercent koolstof,

0,5 of meer doch niet meer dan 1,2 gewichtspercent
mangaan en 0,6 of meer doch niet meer dan 2,3 ge
wichtspercenten silicium; bevattende 0,0008 of meer ge
wichtspercenten boor (borium) met andere elementen
waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aanteke
ning 1, onder f), op dit hoofdstuk vermelde gehalten
7224 90 07

– – – – – – andere

vrij

—

7224 90 14

– – – – – andere

vrij

—

7224 90 18

– – – – gesmeed

vrij

—

vrij

—

– – – andere:
– – – – warm gewalst of verkregen door continugieten:

7224 90 31

– – – – – bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichts

percent koolstof en 0,5 of meer doch niet meer dan 2 ge
wichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan
0,5 gewichtspercent molybdeen
7224 90 38

– – – – – andere

vrij

—

7224 90 90

– – – – gesmeed

vrij

—

7225

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een
breedte van 600 mm of meer:

vrij

—

– van siliciumstaal (transformatorstaal):

7225 11 00

– – met georiënteerde korrel

7225 19

– – andere:

7225 19 10

– – – warm gewalst

vrij

—

7225 19 90

– – – koud gewalst

vrij

—

7225 30

– andere, enkel warm gewalst, opgerold:

7225 30 10

– – van gereedschapsstaal

vrij

—

7225 30 30

– – van sneldraaistaal

vrij

—

7225 30 90

– – andere

vrij

—

7225 40

– andere, enkel warm gewalst, niet opgerold:

7225 40 12

– – van gereedschapsstaal

vrij

—

7225 40 15

– – van sneldraaistaal

vrij

—

– – andere:

7225 40 40

– – – met een dikte van meer dan 10 mm

vrij

—

7225 40 60

– – – met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm

vrij

—

7225 40 90

– – – met een dikte van minder dan 4,75 mm

vrij

—

7225 50

– andere, enkel koud gewalst:

7225 50 20

– – van sneldraaistaal

vrij

—
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vrij

—

7225 50 80

– – andere
– andere:

7225 91 00

– – elektrolytisch verzinkt

vrij

—

7225 92 00

– – op andere wijze verzinkt

vrij

—

7225 99 00

– – andere

vrij

—

7226

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een
breedte van minder dan 600 mm:

vrij

—

– van siliciumstaal (transformatorstaal):

7226 11 00

– – met georiënteerde korrel

7226 19

– – andere:

7226 19 10

– – – enkel warm gewalst

vrij

—

7226 19 80

– – – andere

vrij

—

7226 20 00

– van sneldraaistaal

vrij

—

vrij

—

– andere:

7226 91

– – enkel warm gewalst:

7226 91 20

– – – van gereedschapsstaal
– – – andere:

7226 91 91

– – – – met een dikte van 4,75 mm of meer

vrij

—

7226 91 99

– – – – met een dikte van minder dan 4,75 mm

vrij

—

7226 92 00

– – enkel koud gewalst

vrij

—

7226 99

– – andere:

7226 99 10

– – – elektrolytisch verzinkt

vrij

—

7226 99 30

– – – op andere wijze verzinkt

vrij

—

7226 99 70

– – – andere

vrij

—

7227

Walsdraad van ander gelegeerd staal:

7227 10 00

– van sneldraaistaal

vrij

—

7227 20 00

– van siliciummangaanstaal

vrij

—

7227 90

– ander:

7227 90 10

– – bevattende 0,0008 of meer gewichtspercent boor (borium) met

vrij

—

vrij

—

vrij

—

andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de
in aantekening 1, onder f), op dit hoofdstuk vermelde gehalten
7227 90 50

– – bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtsper

cent koolstof en 0,5 of meer doch niet meer dan 2 gewichts
percenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 ge
wichtspercent molybdeen
7227 90 95

– – ander

7228

Staven en profielen van ander gelegeerd staal; holle staven
voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal:
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3

4

vrij

—

7228 10

– staven van sneldraaistaal:

7228 10 20

– – enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst; warm

gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd
7228 10 50

– – gesmeed

vrij

—

7228 10 90

– – andere

vrij

—

7228 20

– staven van siliciummangaanstaal:

7228 20 10

– – met een rechthoekige dwarsdoorsnede, aan vier zijden warm

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

gewalst
– – andere:

7228 20 91

– – – enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst; warm

gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd
7228 20 99

– – – andere

7228 30

– andere staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of

warm geperst:
7228 30 20

– – van gereedschapsstaal
– – bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtsper

cent koolstof en 0,5 of meer doch niet meer dan 2 gewichts
percenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 ge
wichtspercent molybdeen:
7228 30 41

– – – met een cirkelvormige dwarsdoorsnede, met een diameter van

80 mm of meer
7228 30 49

– – – andere
– – andere:
– – – met een cirkelvormige dwarsdoorsnede:

7228 30 61

– – – – met een diameter van 80 mm of meer

vrij

—

7228 30 69

– – – – met een diameter van minder dan 80 mm

vrij

—

7228 30 70

– – – met een rechthoekige dwarsdoorsnede, aan vier zijden warm

vrij

—

vrij

—

gewalst
7228 30 89

– – – andere

7228 40

– andere staven, enkel gesmeed:

7228 40 10

– – van gereedschapsstaal

vrij

—

7228 40 90

– – andere

vrij

—

7228 50

– andere staven, enkel door koud bewerken of koud nabewer

vrij

—

vrij

—

ken verkregen:
7228 50 20

– – van gereedschapsstaal

7228 50 40

– – bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtsper

cent koolstof en 0,5 of meer doch niet meer dan 2 gewichts
percenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 ge
wichtspercent molybdeen
– – andere:
– – – met een cirkelvormige dwarsdoorsnede:
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7228 50 61

– – – – met een diameter van 80 mm of meer

vrij

—

7228 50 69

– – – – met een diameter van minder dan 80 mm

vrij

—

7228 50 80

– – – andere

vrij

—

7228 60

– andere staven:

7228 60 20

– – van gereedschapsstaal

vrij

—

7228 60 80

– – andere

vrij

—

7228 70

– profielen:

7228 70 10

– – enkel warm gewalst, warm getrokken of enkel warm geperst

vrij

—

7228 70 90

– – andere

vrij

—

7228 80 00

– holle staven voor boringen

vrij

—

7229

Draad van ander gelegeerd staal:

7229 20 00

– van siliciummangaanstaal

vrij

—

7229 90

– ander:

7229 90 20

– – van sneldraaistaal

vrij

—

7229 90 50

– – bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtsper

vrij

—

vrij

—

cent koolstof en 0,5 of meer doch niet meer dan 2 gewichts
percenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 ge
wichtspercent molybdeen
7229 90 90

– – ander
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▼B
HOOFDSTUK 73
WERKEN VAN GIETIJZER, VAN IJZER EN VAN STAAL
Aantekeningen
1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden als „gietijzer” aangemerkt, de
producten verkregen door gieten, waarvan het gewichtspercentage ijzer dat
van elk van de andere elementen overtreft en die niet beantwoorden aan de
definitie van staal als bedoeld bij aantekening 1, onder d), op hoofdstuk 72.
2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden als „draad” aangemerkt, warm
of koud gevormde producten waarvan de grootste afmeting van de dwars
doorsnede, ongeacht de vorm, niet meer dan 16 mm bedraagt.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

7301

Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten
voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen
van ijzer of van staal:

7301 10 00

– damwandprofielen

vrij

—

7301 20 00

– gelaste profielen

vrij

—

7302

Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van
staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandrad
banen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere be
standdelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten,
spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten
en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het
verbinden of het bevestigen van rails:

7302 10

– rails:

7302 10 10

– – stroomgeleiders, gedeeltelijk van non-ferrometaal

vrij

—

– – andere:
– – – nieuwe:
– – – – vignolerails:

7302 10 22

– – – – – wegende per meter 36 kg of meer

vrij

—

7302 10 28

– – – – – wegende per meter minder dan 36 kg

vrij

—

7302 10 40

– – – – groefrails

vrij

—

7302 10 50

– – – – andere

vrij

—

7302 10 90

– – – gebruikte

vrij

—

7302 30 00

– wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestand

2,7

—

delen van kruisingen en wissels
7302 40 00

– lasplaten en onderlegplaten

vrij

—

7302 90 00

– andere

vrij

—

7303 00

Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer:
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7303 00 10

– buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor drukleidingen

3,2

—

7303 00 90

– andere

3,2

—

7304

Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van
staal:

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

– buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gaslei

dingen:
7304 11 00

– – van roestvrij staal

7304 19

– – andere:

7304 19 10

– – – met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm

7304 19 30

– – – met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet

meer dan 406,4 mm
7304 19 90

– – – met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm
– bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en

boorpijpen (drill pipes), van de soort gebruikt bij de olieof gaswinning:
7304 22 00

– – boorpijpen (drill pipes) van roestvrij staal

vrij

—

7304 23 00

– – andere boorpijpen (drill pipes)

vrij

—

7304 24 00

– – andere, van roestvrij staal

vrij

—

7304 29

– – andere:

7304 29 10

– – – met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm

vrij

—

7304 29 30

– – – met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet

vrij

—

vrij

—

meer dan 406,4 mm
7304 29 90

– – – met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm
– andere, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd

staal:
7304 31

– – koud getrokken of koud gewalst:

7304 31 20

– – – precisiebuizen

vrij

—

7304 31 80

– – – andere

vrij

—

7304 39

– – andere:

7304 39 10

– – – onbewerkt, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte,

vrij

—

uitsluitend bestemd om te worden verwerkt tot buizen en
pijpen van ander profiel of van andere wanddikte
– – – andere:
– – – – buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien,

gasbuizen genoemd:
7304 39 52

– – – – – verzinkt

vrij

—

7304 39 58

– – – – – andere

vrij

—

– – – – andere, met een uitwendige diameter:
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7304 39 92

– – – – – van niet meer dan 168,3 mm

vrij

—

7304 39 93

– – – – – van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm

vrij

—

7304 39 98

– – – – – van meer dan 406,4 mm

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

– andere, met rond profiel, van roestvrij staal:

7304 41 00

– – koud getrokken of koud gewalst

7304 49

– – andere:

7304 49 10

– – – onbewerkt, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte,

uitsluitend bestemd om te worden verwerkt tot buizen en
pijpen van ander profiel of van andere wanddikte
– – – andere:

7304 49 93

– – – – met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm

7304 49 95

– – – – met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet

meer dan 406,4 mm
7304 49 99

– – – – met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm
– andere, met rond profiel, van ander gelegeerd staal:

7304 51

– – koud getrokken of koud gewalst:
– – – recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, van gelegeerd

staal bevattende ten minste 0,9 doch niet meer dan 1,15
gewichtspercent koolstof en ten minste 0,5 doch niet meer
dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig ten
hoogste 0,5 gewichtspercent molybdeen, met een lengte:
7304 51 12

– – – – van niet meer dan 0,5 m

vrij

—

7304 51 18

– – – – van meer dan 0,5 m

vrij

—

– – – andere:

7304 51 81

– – – – precisiebuizen

vrij

—

7304 51 89

– – – – andere

vrij

—

7304 59

– – andere:

7304 59 10

– – – onbewerkt, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte,

vrij

—

uitsluitend bestemd om te worden verwerkt tot buizen en
pijpen van ander profiel of van andere wanddikte
– – – andere, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, van

gelegeerd staal bevattende ten minste 0,9 doch niet meer dan
1,15 gewichtspercent koolstof en ten minste 0,5 doch niet
meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig
ten hoogste 0,5 gewichtspercent molybdeen, met een lengte:
7304 59 32

– – – – van niet meer dan 0,5 m

vrij

—

7304 59 38

– – – – van meer dan 0,5 m

vrij

—

vrij

—

– – – andere:

7304 59 92

– – – – met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm
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vrij

—

7304 59 93

– – – – met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet

meer dan 406,4 mm
7304 59 99

– – – – met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm

vrij

—

7304 90 00

– andere

vrij

—

7305

Andere buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, ge
nageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige
diameter van meer dan 406,4 mm, van ijzer of van staal:
– buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gaslei

dingen:
7305 11 00

– – overlangs gelast, door booglassen onder poederdek

vrij

—

7305 12 00

– – op andere wijze overlangs gelast

vrij

—

7305 19 00

– – andere

vrij

—

7305 20 00

– bekledingsbuizen (casings) van de soort gebruikt bij de olie-

vrij

—

of gaswinning
– andere, gelast:

7305 31 00

– – overlangs gelast

vrij

—

7305 39 00

– – andere

vrij

—

7305 90 00

– andere

vrij

—

7306

Andere buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast,
geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende
randen), van ijzer of van staal:
– buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gaslei

dingen:
7306 11

– – gelast, van roestvrij staal:

7306 11 10

– – – overlangs gelast

vrij

—

7306 11 90

– – – spiraalvormig gelast

vrij

—

7306 19

– – andere:

7306 19 10

– – – overlangs gelast

vrij

—

7306 19 90

– – – spiraalvormig gelast

vrij

—

– bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en

boorpijpen (drill pipes), van de soort gebruikt bij de olieof gaswinning:
7306 21 00

– – gelast, van roestvrij staal

vrij

—

7306 29 00

– – andere

vrij

—

7306 30

– andere, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gele

geerd staal:
– – precisiebuizen, met een wanddikte:
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7306 30 11

– – – van niet meer dan 2 mm

vrij

—

7306 30 19

– – – van meer dan 2 mm

vrij

—

– – andere:
– – – buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien (zo

genaamde gasbuizen):
7306 30 41

– – – – verzinkt

vrij

—

7306 30 49

– – – – andere

vrij

—

– – – andere, met een uitwendige diameter:
– – – – van niet meer dan 168,3 mm:

7306 30 72

– – – – – verzinkt

vrij

—

7306 30 77

– – – – – andere

vrij

—

7306 30 80

– – – – van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm

vrij

—

7306 40

– andere, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal:

7306 40 20

– – koud getrokken of koud gewalst

vrij

—

7306 40 80

– – andere

vrij

—

7306 50

– andere, gelast, met rond profiel, van ander gelegeerd staal:

7306 50 20

– – precisiebuizen

vrij

—

7306 50 80

– – andere

vrij

—

vrij

—

– andere, gelast, ander dan met rond profiel:

7306 61

– – met vierkant of rechthoekig profiel:

7306 61 10

– – – van roestvrij staal
– – – andere:

7306 61 92

– – – – met een wanddikte van niet meer dan 2 mm

vrij

—

7306 61 99

– – – – met een wanddikte van meer dan 2 mm

vrij

—

7306 69

– – met ander profiel:

7306 69 10

– – – van roestvrij staal

vrij

—

7306 69 90

– – – andere

vrij

—

7306 90 00

– andere

vrij

—

7307

Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbin
dingsstukken, ellebogen, moffen), van gietijzer, van ijzer of van
staal:

3,7

—

– gegoten:

7307 11

– – van niet-smeedbaar gietijzer:

7307 11 10

– – – voor buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor drukleidin

gen
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3,7

—

7307 11 90

– – – andere

7307 19

– – andere:

7307 19 10

– – – van gietijzer

3,7

—

7307 19 90

– – – andere

3,7

—

3,7

—

– andere, van roestvrij staal:

7307 21 00

– – flenzen

7307 22

– – ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad:

7307 22 10

– – – moffen

vrij

—

7307 22 90

– – – ellebogen en bochten

3,7

—

7307 23

– – hulpstukken, door stomplassen te bevestigen:

7307 23 10

– – – ellebogen en bochten

3,7

—

7307 23 90

– – – andere

3,7

—

7307 29

– – andere:

7307 29 10

– – – met schroefdraad

3,7

—

7307 29 80

– – – andere

3,7

—

3,7

—

– andere:

7307 91 00

– – flenzen

7307 92

– – ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad:

7307 92 10

– – – moffen

vrij

—

7307 92 90

– – – ellebogen en bochten

3,7

—

7307 93

– – hulpstukken, door stomplassen te bevestigen:
– – – met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan

609,6 mm:
7307 93 11

– – – – ellebogen en bochten

3,7

—

7307 93 19

– – – – andere

3,7

—

– – – met

een grootste uitwendige diameter van meer dan
609,6 mm:

7307 93 91

– – – – ellebogen en bochten

3,7

—

7307 93 99

– – – – andere

3,7

—

7307 99

– – andere:

7307 99 10

– – – met schroefdraad

3,7

—

7307 99 80

– – – andere

3,7

—

7308

Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoor
beeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en an
dere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en
ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustra
des), van gietijzer, van ijzer of van staal, andere dan de ge
prefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406; platen, sta
ven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of
van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken:
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7308 10 00

– bruggen en brugdelen

vrij

—

7308 20 00

– vakwerkmasten en andere masten

vrij

—

7308 30 00

– deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels

vrij

p/st (1)

7308 40 00

– steiger-, bekistings-, steun- en stutmateriaal

vrij

—

7308 90

– andere:
– – geheel of hoofdzakelijk bestaande uit platen:

7308 90 51

– – – gelaagde profielplaten met isolerende tussenlaag

vrij

—

7308 90 59

– – – andere

vrij

—

7308 90 98

– – andere

vrij

—

7309 00

Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen,
voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecompri
meerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of
van staal, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet
voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting
om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of
voorzien van een warmte-isolerende bekleding:

7309 00 10

– voor gassen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar ge

2,2

—

2,2

—

maakt gas)
– voor vloeistoffen:

7309 00 30

– – inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende be

kleding
– – andere, met een inhoudsruimte:

7309 00 51

– – – van meer dan 100 000 l

2,2

—

7309 00 59

– – – van niet meer dan 100 000 l

2,2

—

7309 00 90

– voor vaste stoffen

2,2

—

7310

Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke
bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan
voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer,
van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van niet meer
dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van
een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig
bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding:

7310 10 00

– met een inhoudsruimte van 50 l of meer

2,7

—

– met een inhoudsruimte van minder dan 50 l:

7310 21

– – blikken die door solderen of door felsen worden gesloten:

7310 21 11

– – – blikken van de soort gebruikt voor voedingsmiddelen

2,7

—

7310 21 19

– – – blikken van de soort gebruikt voor dranken

2,7

—

– – – andere, met een wanddikte:

7310 21 91

– – – – van minder dan 0,5 mm

2,7

—

7310 21 99

– – – – van 0,5 mm of meer

2,7

—

(1) Deuren en ramen, ook indien aangeboden met kozijn of drempel, worden als één stuk aangemerkt.
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staf

1

2

3

4

7310 29

– – andere:

7310 29 10

– – – met een wanddikte van minder dan 0,5 mm

2,7

—

7310 29 90

– – – met een wanddikte van 0,5 mm of meer

2,7

—

7311 00

Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt
gas, van gietijzer, van ijzer of van staal:
– naadloze:
– – voor een druk van 165 bar of meer, meet een inhoudsruimte:

7311 00 11

– – – van minder dan 20 l

2,7

p/st

7311 00 13

– – – van 20 l of meer doch niet meer dan 50 l

2,7

p/st

7311 00 19

– – – van meer dan 50 l

2,7

p/st

7311 00 30

– – andere

2,7

p/st

– andere, met een inhoudsruimte:

7311 00 91

– – van minder dan 1 000 l

2,7

—

7311 00 99

– – van 1 000 l of meer

2,7

—

7312

Kabels, strengen, lengen en dergelijke artikelen, van ijzer of
van staal, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit:

7312 10

– kabels en strengen:

7312 10 20

– – van roestvrij staal

vrij

—

– – andere, met een grootste afmeting van de dwarsdoorsnede:
– – – van niet meer dan 3 mm:

7312 10 41

– – – – bekleed met koper-zinklegeringen (messing of geelkoper)

vrij

—

7312 10 49

– – – – andere

vrij

—

vrij

—

– – – van meer dan 3 mm:
– – – – strengen:

7312 10 61

– – – – – niet bekleed
– – – – – bekleed:

7312 10 65

– – – – – – verzinkt

vrij

—

7312 10 69

– – – – – – andere

vrij

—

– – – – kabels, gesloten kabels daaronder begrepen:
– – – – – niet bekleed of enkel verzinkt, met een grootste afmeting

van de dwarsdoorsnede:
7312 10 81

– – – – – – van meer dan 3 doch niet meer dan 12 mm

vrij

—

7312 10 83

– – – – – – van meer dan 12 doch niet meer dan 24 mm

vrij

—
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7312 10 85

– – – – – – van meer dan 24 doch niet meer dan 48 mm

vrij

—

7312 10 89

– – – – – – van meer dan 48 mm

vrij

—

7312 10 98

– – – – – andere

vrij

—

7312 90 00

– andere

vrij

—

7313 00 00

Prikkeldraad en dergelijk afrasteringsmateriaal, bestaande uit
getorste draden of uit strippen, al dan niet voorzien van pun
ten, stekels of tanden, van ijzer of van staal

vrij

—

7314

Metaaldoek (eindeloos metaaldoek daaronder begrepen), me
taalgaas en traliewerk, van ijzerdraad of van staaldraad;
plaatgaas verkregen door het uitrekken van plaatijzer, plaats
taal, bandijzer of bandstaal:
– geweven metaaldoek:

7314 12 00

– – eindeloos metaaldoek voor machines, van roestvrij staal

vrij

—

7314 14 00

– – ander geweven metaaldoek, van roestvrij staal

vrij

—

7314 19 00

– – ander

vrij

—

7314 20

– metaalgaas en traliewerk, op de kruispunten gelast, van

draad waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede
3 mm of meer bedraagt en met een maas van 100 cm2 of
meer:
7314 20 10

– – van geribde draad

vrij

—

7314 20 90

– – ander

vrij

—

– ander metaalgaas en traliewerk, op de kruispunten gelast:

7314 31 00

– – verzinkt

vrij

—

7314 39 00

– – ander

vrij

—

– ander metaaldoek, metaalgaas en traliewerk:

7314 41 00

– – verzinkt

vrij

—

7314 42 00

– – bekleed met kunststof

vrij

—

7314 49 00

– – ander

vrij

—

7314 50 00

– plaatgaas

vrij

—

7315

Kettingen en delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van
staal:
– scharnierende kettingen en delen daarvan:

7315 11

– – rolkettingen:

7315 11 10

– – – van de soort gebruikt voor rijwielen of voor motorrijwielen

2,7

—

7315 11 90

– – – andere

2,7

—

7315 12 00

– – andere kettingen

2,7

—
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7315 19 00

– – delen

2,7

—

7315 20 00

– sneeuwkettingen

2,7

—

– andere kettingen:

7315 81 00

– – damkettingen

2,7

—

7315 82 00

– – andere kettingen, met gelaste schakels

2,7

—

7315 89 00

– – andere

2,7

—

7315 90 00

– andere delen

2,7

—

7316 00 00

Ankers, dreggen en delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of
van staal

2,7

—

7317 00

Draadnagels, spijkers, punaises, aangepunte krammen, ge
golfde krambanden en dergelijke artikelen, van gietijzer, van
ijzer of van staal, ook indien met een kop van andere stoffen,
doch met uitzondering van die met een koperen kop:
– uit draad:

7317 00 20

– – nagels en spijkers in strippen, ook indien op rollen

vrij

—

7317 00 60

– – andere

vrij

—

7317 00 80

– andere

vrij

—

7318

Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken,
massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbou
ten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en
andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke
artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal:

3,7

—

– artikelen met schroefdraad:

7318 11 00

– – kraagschroeven

7318 12

– – andere houtschroeven, met uitzondering van oogschroeven

en schroefhaken:
7318 12 10

– – – van roestvrij staal

3,7

—

7318 12 90

– – – andere

3,7

—

7318 13 00

– – oogschroeven en schroefhaken

3,7

—

7318 14

– – zelftappende schroeven:

7318 14 10

– – – van roestvrij staal

3,7

—

– – – andere:

7318 14 91

– – – – plaatschroeven

3,7

—

7318 14 99

– – – – andere

3,7

—

7318 15

– – andere schroeven en bouten, ook indien met bijbehorende

3,7

—

moeren of sluitringen:
7318 15 20

– – – voor het bevestigen van bestanddelen van spoorbanen
– – – andere:
– – – – zonder kop:
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3,7

—

7318 15 35

– – – – – van roestvrij staal
– – – – – andere, met een trekvastheid:

7318 15 42

– – – – – – van minder dan 800 MPa

3,7

—

7318 15 48

– – – – – – van 800 MPa of meer

3,7

—

– – – – met kop:
– – – – – met gleuf of kruisgleuf:

7318 15 52

– – – – – – van roestvrij staal

3,7

—

7318 15 58

– – – – – – andere

3,7

—

– – – – – met binnenzeskant:

7318 15 62

– – – – – – van roestvrij staal

3,7

—

7318 15 68

– – – – – – andere

3,7

—

3,7

—

– – – – – zeskantkop:

7318 15 75

– – – – – – van roestvrij staal
– – – – – – andere, met een trekvastheid:

7318 15 82

– – – – – – – van minder dan 800 MPa

3,7

—

7318 15 88

– – – – – – – van 800 MPa of meer

3,7

—

7318 15 95

– – – – – andere

3,7

—

7318 16

– – moeren:
– – – van roestvrij staal:

7318 16 31

– – – – blindklinkmoeren

3,7

—

7318 16 39

– – – – andere

3,7

—

– – – andere:

7318 16 40

– – – – blindklinkmoeren

3,7

—

7318 16 60

– – – – borgmoeren

3,7

—

– – – – andere, met een binnendiameter:

7318 16 92

– – – – – van niet meer dan 12 mm

3,7

—

7318 16 99

– – – – – van meer dan 12 mm

3,7

—

7318 19 00

– – andere

3,7

—

– artikelen zonder schroefdraad:

7318 21 00

– – veerringen en andere verende sluitringen

3,7

—

7318 22 00

– – andere sluitringen

3,7

—

7318 23 00

– – massieve klinknagels en klinkbouten

3,7

—

7318 24 00

– – splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en

3,7

—

spieën

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 569
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2
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3,7

—

2,7

—

7318 29 00

– – andere

7319

Naainaalden, breipennen, rijgnaalden, haakpennen, borduur
priemen en dergelijke artikelen, voor handwerk, van ijzer of
van staal; veiligheidsspelden en andere spelden, van ijzer of
van staal, elders genoemd noch elders onder begrepen:

7319 40 00

– veiligheidsspelden en andere spelden

7319 90

– andere:

7319 90 10

– – naainaalden, stopnaalden of borduurnaalden

2,7

—

7319 90 90

– – andere

2,7

—

7320

Veren en veerbladen, van ijzer of van staal:

7320 10

– bladveren en veerbladen daarvoor:
– – warm gevormd:

7320 10 11

– – – paraboolveren en veerbladen daarvoor

2,7

—

7320 10 19

– – – andere

2,7

—

7320 10 90

– – andere

2,7

—

7320 20

– schroefveren:

7320 20 20

– – warm gevormd

2,7

—

– – andere:

7320 20 81

– – – drukveren (met uitzondering van voluutveren)

2,7

—

7320 20 85

– – – trekveren

2,7

—

7320 20 89

– – – andere

2,7

—

7320 90

– andere:

7320 90 10

– – vlakke spiraalveren

2,7

—

7320 90 30

– – schotelveren

2,7

—

7320 90 90

– – andere

2,7

—

7321

Kachels, kookketels met vuurhaard, keukenfornuizen (die,
welke mede dienen voor centrale verwarming daaronder be
grepen), barbecues, vuurpotten, gaskookplaten, bordenwar
mers en dergelijke niet-elektrische toestellen voor huishoude
lijk gebruik, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of
van staal:
– kook- of braadtoestellen en bordenwarmers:

7321 11

– – voor gas of voor gas en andere brandstof:

7321 11 10

– – – voorzien van oven, afzonderlijke ovens daaronder begrepen

2,7

p/st

7321 11 90

– – – andere

2,7

p/st

7321 12 00

– – voor vloeibare brandstof

2,7

p/st

7321 19 00

– – andere, toestellen voor vaste brandstof daaronder begrepen

2,7

p/st
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– andere toestellen:

7321 81 00

– – voor gas of voor gas en andere brandstof

2,7

p/st

7321 82 00

– – voor vloeibare brandstof

2,7

p/st

7321 89 00

– – andere, toestellen voor vaste brandstof daaronder begrepen

2,7

p/st

7321 90 00

– delen

2,7

—

7322

Radiatoren voor centrale verwarming, niet-elektrisch ver
warmd, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of
van staal; luchtverhitters en apparaten voor het verspreiden
van warme lucht (andere dan die met een elektrische warmte
bron), ook indien deze apparaten tevens geschikt zijn voor het
verspreiden van gekoelde of geconditioneerde lucht, voorzien
van een door een motor aangedreven ventilator of blaasinrich
ting, alsmede delen van deze verwarmingsapparaten, van giet
ijzer, van ijzer of van staal:
– radiatoren en delen daarvan:

7322 11 00

– – van gietijzer

3,2

—

7322 19 00

– – andere

3,2

—

7322 90 00

– andere

3,2

—

7323

Keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daar
van, van gietijzer, van ijzer of van staal; ijzerwol en staalwol;
sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen
voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doel
einden, van ijzer of van staal:

7323 10 00

– ijzerwol en staalwol; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes

3,2

—

en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of
voor dergelijke doeleinden
– andere:

7323 91 00

– – van gietijzer, niet geëmailleerd

3,2

—

7323 92 00

– – van gietijzer, geëmailleerd

3,2

—

7323 93 00

– – van roestvrij staal

3,2

—

7323 94 00

– – van ijzer of van staal, geëmailleerd

3,2

—

7323 99 00

– – andere

3,2

—

7324

Toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan,
van gietijzer, van ijzer of van staal:

7324 10 00

– gootstenen en wasbakken van roestvrij staal

2,7

—

– badkuipen:

7324 21 00

– – van gietijzer, ook indien geëmailleerd

3,2

p/st

7324 29 00

– – andere

3,2

p/st

7324 90 00

– andere, delen daaronder begrepen

3,2

—

7325

Andere gegoten werken van ijzer of van staal:

7325 10 00

– van niet-smeedbaar gietijzer

1,7

—
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2,7

—

– andere:

7325 91 00

– – kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines

7325 99

– – andere:

7325 99 10

– – – van gietijzer

2,7

—

7325 99 90

– – – andere

2,7

—

7326

Andere werken van ijzer of van staal:

2,7

—

– gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt:

7326 11 00

– – kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines

7326 19

– – andere:

7326 19 10

– – – gesmeed

2,7

—

7326 19 90

– – – andere

2,7

—

7326 20 00

– werken van ijzer- of staaldraad

2,7

—

7326 90

– andere:

7326 90 30

– – ladders en trapladders

2,7

—

7326 90 40

– – paletten en laadborden voor de behandeling van goederen

2,7

—

7326 90 50

– – haspels voor kabels, slangen, enz.

2,7

—

7326 90 60

– – niet-mechanische ventilators (luchtroosters en dergelijke), dak

2,7

—

goten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken
– – andere werken van ijzer of staal:

7326 90 92

– – – gesmeed

2,7

—

7326 90 94

– – – gestampt

2,7

—

7326 90 96

– – – gesinterd

2,7

—

7326 90 98

– – – andere

2,7

—
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HOOFDSTUK 74
KOPER EN WERKEN VAN KOPER
Aantekening
1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a) „geraffineerd koper”:
metaal bevattende 99,85 of meer gewichtspercenten koper, en
metaal bevattende 97,5 of meer gewichtspercenten koper, voor zover het
gehalte aan enig ander element de in de navolgende tabel opgenomen
limiet niet overschrijdt:
Andere elementen
Element

Gehaltelimiet in gewichtspercenten

Ag

zilver

0,25

As

arsenicum

0,5

Cd

cadmium

1,3

Cr

chroom

1,4

Mg

magnesium

0,8

Pb

lood

1,5

S

zwavel

0,7

Sn

tin

0,8

Te

tellurium

0,8

Zn

zink

Zr

zirkonium

0,3

Andere elementen (1), elk

0,3

1

(1) Andere elementen zijn bijvoorbeeld Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.

b) „koperlegeringen”:
metaal, ander dan niet-geraffineerd koper, waarin het gewichtspercentage
koper dat van elk der andere elementen overtreft, voor zover:
1) het gehalte aan ten minste een van de andere elementen hoger is dan de
limiet, opgenomen in de tabel onder a) hiervoor, of
2) het totale gehalte aan deze andere elementen 2,5 gewichtspercenten
overtreft;
c) „toeslaglegeringen”:
legeringen die naast andere elementen meer dan 10 gewichtspercenten ko
per bevatten, die praktisch niet vervormbaar zijn en gebruikt worden, hetzij
als toeslag bij de vervaardiging van andere legeringen, hetzij als reductie
middel, als ontzwavelingsmiddel of voor dergelijk gebruik in de non-fer
rometallurgie. Fosfor-koperverbindingen die meer dan 15 gewichtspercen
ten fosfor bevatten, vallen echter onder post 2853;
d) „staven”:
niet-opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of ge
smeed, met een over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede in de
vorm van een cirkel, een ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijk
zijdige driehoek of een regelmatige convexe veelhoek (daaronder begrepen
„afgeplatte cirkels” en „gewijzigde rechthoeken”, waarvan twee tegenover
elkaar liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de
beide andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten
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met een rechthoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoor
snede mogen over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij produc
ten met een rechthoekige dwarsdoorsnede („gewijzigde rechthoeken” daar
onder begrepen) dient de dikte een tiende van de breedte te overtreffen.
Als staven worden eveneens aangemerkt gegoten of gesinterde producten
met dezelfde vormen en afmetingen, die verder zijn bewerkt dan enkel grof
afgebraamd, voor zover bedoelde producten daardoor niet het karakter
hebben verkregen van onder andere posten in te delen artikelen of werken.

Wire-bars en billets waarvan de uiteinden zijn aangepunt of op een andere
wijze zijn bewerkt, enkel om het inbrengen in de machines waarmee zij
zullen worden verwerkt tot bijvoorbeeld walsdraad of buizen te vergemak
kelijken, worden evenwel als ruw koper bedoeld bij post 7403 aangemerkt;

e) „profielen”:

gewalste, getrokken, geperste of gesmede producten, dan wel door buigen
of vouwen verkregen producten, ook indien opgerold, met een over de
gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede, die niet beantwoorden aan de defi
nities van staven, draad, platen, bladen, strippen, buizen of pijpen. Als
profielen worden eveneens aangemerkt, gegoten of gesinterde producten
met dezelfde vormen, die verder zijn bewerkt dan enkel grof afgebraamd,
voor zover bedoelde producten daardoor niet het karakter hebben verkre
gen van onder andere posten in te delen artikelen of werken;

f) „draad”:

opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of gesmeed,
met een over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede in de vorm van een
cirkel, een ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of
een regelmatige convexe veelhoek (daaronder begrepen „afgeplatte cirkels”
en „gewijzigde rechthoeken”, waarvan twee tegenover elkaar liggende
zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere
zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten met een recht
hoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoorsnede mogen
over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij producten met een
rechthoekige dwarsdoorsnede („gewijzigde rechthoeken” daaronder begre
pen) dient de dikte een tiende van de breedte te overtreffen.

g) „platen, bladen en strippen”:

massieve, platte producten (andere dan de ruwe producten bedoeld bij post
7403), ook indien opgerold, met een rechthoekige dwarsdoorsnede (daar
onder begrepen „gewijzigde rechthoeken” waarvan twee tegenover elkaar
liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide
andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn), ook indien met
afgeronde hoeken, met gelijkblijvende dikte, en die:

— vierkant of rechthoekig zijn en waarvan de dikte een tiende van de
breedte niet overtreft,

— anders dan vierkant of rechthoekig zijn, ongeacht de afmetingen, voor
zover zij niet het karakter hebben van elders bedoelde artikelen of
werken.

Onder de posten 7409 en 7410 blijven ingedeeld platen, bladen en strip
pen, voorzien van motieven (bijvoorbeeld groeven, ribbels, wafels, ruiten,
druppels), dan wel geperforeerd, gegolfd, gepolijst of bekleed, voor zover
zij door deze bewerkingen niet het karakter hebben verkregen van elders
bedoelde artikelen of werken;
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h) „buizen en pijpen”:
holle producten, ook indien opgerold, waarvan de over de gehele lengte
gelijke dwarsdoorsnede, met slechts één omsloten holte, de vorm heeft van
een cirkel, een ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige drie
hoek of een regelmatige convexe veelhoek, en waarvan de wanden overal
van gelijke dikte zijn. Als buizen en pijpen worden eveneens aangemerkt,
producten met een dwarsdoorsnede in de vorm van een vierkant, een
rechthoek, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe veelhoek,
die over de gehele lengte afgeronde hoeken mogen hebben, voor zover de
dwarsdoorsnede aan binnen- en buitenzijde concentrisch is en dezelfde
vorm en dezelfde oriëntatie heeft. De buizen en pijpen met de hiervoor
vermelde dwarsdoorsneden mogen zijn gepolijst, bekleed, gebogen, van
schroefdraad voorzien, uitgeboord, van gaten voorzien, vernauwd of ver
wijd, taps toelopend gemaakt of van flenzen, kragen of ringen voorzien.
Aanvullende aantekening
1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a) „koper-zinklegeringen (messing of geelkoper)”:
legeringen van koper en zink, ook indien met andere elementen. Indien
andere elementen aanwezig zijn:
— overtreft het gewichtspercentage zink dat van elk van die andere ele
menten,
— is het eventuele nikkelgehalte lager dan 5 gewichtspercenten (zie ko
per-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver)),
— is het eventuele tingehalte lager dan 3 gewichtspercenten (zie kopertinlegeringen (brons));
b) „koper-tinlegeringen (brons)”:
legeringen van koper en tin, ook indien met andere elementen. Indien
andere elementen aanwezig zijn, overtreft het gewichtspercentage tin dat
van elk van die andere elementen. Indien echter het tingehalte 3 gewichts
percenten of hoger is, mag het gehalte aan zink dat aan tin overtreffen,
doch moet dan lager dan 10 gewichtspercenten zijn;
c) „koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver)”:
legeringen van koper, nikkel en zink, ook indien met andere elementen.
Het nikkelgehalte is 5 gewichtspercenten of hoger (zie koper-zinklegerin
gen (messing of geelkoper));
d) „koper-nikkellegeringen”:
legeringen van koper en nikkel, ook indien met andere elementen, maar in
geen geval bevattende meer dan 1 gewichtspercent zink. Indien andere
elementen aanwezig zijn overtreft het gewichtspercentage nikkel dat van
elk van die andere elementen.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

7401 00 00

Kopersteen of ruwsteen; cementkoper (neergeslagen koper)

vrij

—

7402 00 00

Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor het elektroly
tisch raffineren

vrij

—

7403

Geraffineerd koper en koperlegeringen, ruw:
– geraffineerd koper:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

7403 11 00

– – kathoden en in stukken gesneden kathoden

vrij

—

7403 12 00

– – wire-bars

vrij

—

7403 13 00

– – billets

vrij

—

7403 19 00

– – andere

vrij

—

– koperlegeringen:

7403 21 00

– – koper-zinklegeringen (messing of geelkoper)

vrij

—

7403 22 00

– – koper-tinlegeringen (brons)

vrij

—

7403 29 00

– – andere koperlegeringen (andere dan de toeslaglegeringen

vrij

—

vrij

—

bedoeld bij post 7405)
7404 00

Resten en afval, van koper:

7404 00 10

– van geraffineerd koper
– van koperlegeringen:

7404 00 91

– – van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper)

vrij

—

7404 00 99

– – andere

vrij

—

7405 00 00

Toeslaglegeringen van koper

vrij

—

7406

Poeder en schilfers, van koper:

7406 10 00

– poeder, andere dan met lamellaire structuur

vrij

—

7406 20 00

– poeder met lamellaire structuur; schilfers

vrij

—

7407

Staven en profielen, van koper:

7407 10 00

– van geraffineerd koper

4,8

—

– van koperlegeringen:

7407 21

– – van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper):

7407 21 10

– – – staven

4,8

—

7407 21 90

– – – profielen

4,8

—

7407 29 00

– – andere

4,8

—

7408

Draad van koper:

4,8

—

4,8

—

4,8

—

4,8

—

– van geraffineerd koper:

7408 11 00

– – waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 6 mm

overtreft
7408 19

– – ander:

7408 19 10

– – – waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 0,5 mm

overtreft
7408 19 90

– – – waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 0,5 mm

niet overtreft
– van koperlegeringen:

7408 21 00

– – van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper)
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4,8

—

4,8

—

7408 22 00

– – van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklege

ringen (nieuwzilver)
7408 29 00

– – andere

7409

Platen, bladen en strippen, van koper, met een dikte van meer
dan 0,15 mm:
– van geraffineerd koper:

7409 11 00

– – opgerold

4,8

—

7409 19 00

– – andere

4,8

—

– van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper):

7409 21 00

– – opgerold

4,8

—

7409 29 00

– – andere

4,8

—

– van koper-tinlegeringen (brons):

7409 31 00

– – opgerold

4,8

—

7409 39 00

– – andere

4,8

—

7409 40 00

– van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklegerin

4,8

—

4,8

—

gen (nieuwzilver)
7409 90 00

– van andere koperlegeringen

7410

Bladkoper (ook indien bedrukt of op een drager van papier,
van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een
dikte van niet meer dan 0,15 mm (de dikte van de drager niet
meegerekend):
– niet op een drager:

7410 11 00

– – van geraffineerd koper

5,2

—

7410 12 00

– – van koperlegeringen

5,2

—

– op een drager:

7410 21 00

– – van geraffineerd koper

5,2

—

7410 22 00

– – van koperlegeringen

5,2

—

7411

Buizen en pijpen, van koper:

7411 10

– van geraffineerd koper:

7411 10 10

– – recht

4,8

—

7411 10 90

– – andere

4,8

—

– van koperlegeringen:

7411 21

– – van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper):

7411 21 10

– – – recht

4,8

—

7411 21 90

– – – andere

4,8

—

7411 22 00

– – van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklege

4,8

—

ringen (nieuwzilver)
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4,8

—

7411 29 00

– – andere

7412

Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van koper (bijvoor
beeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen):

7412 10 00

– van geraffineerd koper

5,2

—

7412 20 00

– van koperlegeringen

5,2

—

7413 00 00

Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van koper, niet-ge
ïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit

5,2

—

4

—

3

—

3

—

[7414]
7415

Draadnagels, spijkers, punaises, aangepunte krammen en der
gelijke artikelen, van koper of met schacht van ijzer of van
staal en een koperen kop; schroeven, bouten, moeren, schroef
haken, klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten,
stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en
andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke
artikelen, van koper:

7415 10 00

– draadnagels, spijkers, punaises, aangepunte krammen en

dergelijke artikelen
– andere artikelen, zonder schroefdraad:

7415 21 00

– – sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daar

onder begrepen)
7415 29 00

– – andere
– andere artikelen, met schroefdraad:

7415 33 00

– – schroeven; bouten en moeren

3

—

7415 39 00

– – andere

3

—

4

—

[7416]
[7417]
7418

Keukengerei, toiletartikelen, huishoudelijke en sanitaire artike
len, alsmede delen daarvan, van koper; sponsen, schuurlappen,
schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor
het polijsten of voor dergelijke doeleinden, van koper:

7418 10

– keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daar

van; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke ar
tikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke
doeleinden:
7418 10 10

– – komforen en andere huishoudelijke verwarmingstoestellen,

niet-elektrisch, alsmede delen daarvan
7418 10 90

– – andere

3

—

7418 20 00

– toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan

3

—

7419

Andere werken van koper:

7419 10 00

– kettingen en delen daarvan

3

—

– andere:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3

—

4,3

—

7419 91 00

– – gegoten, gevormd, gestampt of gesmeed, doch niet verder

bewerkt
7419 99

– – andere:

7419 99 10

– – – doek (met inbegrip van band zonder einde), rasters en netten

van koperdraad waarvan de doorsnede nooit meer dan 6 mm
bedraagt; plaatgaas verkregen door het uitrekken van plaat- of
bandkoper
7419 99 30

– – – veren

4

—

7419 99 90

– – – andere

3

—
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HOOFDSTUK 75
NIKKEL EN WERKEN VAN NIKKEL
Aantekening
1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a) „staven”:
niet-opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of ge
smeed, met een over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede, in de
vorm van een cirkel, een ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijk
zijdige driehoek of een regelmatige convexe veelhoek (daaronder begrepen
„afgeplatte cirkels” en „gewijzigde rechthoeken”, waarvan twee tegenover
elkaar liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de
beide andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten
met een rechthoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoor
snede mogen over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij produc
ten met een rechthoekige dwarsdoorsnede („gewijzigde rechthoeken” daar
onder begrepen) dient de dikte een tiende van de breedte te overtreffen.
Als staven worden eveneens aangemerkt gegoten of gesinterde producten
met dezelfde vormen en afmetingen, die verder zijn bewerkt dan enkel grof
afgebraamd, voor zover bedoelde producten daardoor niet het karakter
hebben verkregen van onder andere posten in te delen artikelen of werken;
b) „profielen”:
gewalste, getrokken, geperste of gesmede producten, dan wel door buigen
of vouwen verkregen producten, ook indien opgerold, met een over de
gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede, die niet beantwoorden aan de defi
nities van staven, draad, platen, bladen, strippen, buizen of pijpen. Als
profielen worden eveneens aangemerkt, gegoten of gesinterde producten
met dezelfde vormen, die verder zijn bewerkt dan enkel grof afgebraamd,
voor zover bedoelde producten daardoor niet het karakter hebben verkre
gen van onder andere posten in te delen artikelen of werken;
c) „draad”:
opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of gesmeed,
met een over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede in de vorm van een
cirkel, een ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of
een regelmatige convexe veelhoek (daaronder begrepen „afgeplatte cirkels”
en „gewijzigde rechthoeken”, waarvan twee tegenover elkaar liggende
zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere
zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten met een recht
hoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoorsnede mogen
over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij producten met een
rechthoekige dwarsdoorsnede („gewijzigde rechthoeken” daaronder begre
pen) dient de dikte een tiende van de breedte te overtreffen;
d) „platen, bladen en strippen”:
massieve, platte producten (andere dan de ruwe producten bedoeld bij post
7502), ook indien opgerold, met een rechthoekige dwarsdoorsnede (daar
onder begrepen „gewijzigde rechthoeken” waarvan twee tegenover elkaar
liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide
andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn), ook indien met
afgeronde hoeken, met gelijkblijvende dikte, en die:
— vierkant of rechthoekig zijn en waarvan de dikte een tiende van de
breedte niet overtreft,
— anders dan vierkant of rechthoekig zijn, ongeacht de afmetingen, voor
zover zij niet het karakter hebben van elders bedoelde artikelen of
werken.
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Onder post 7506 blijven ingedeeld platen, bladen en strippen, voorzien van
motieven (bijvoorbeeld groeven, ribbels, wafels, ruiten, druppels), dan wel
geperforeerd, gegolfd, gepolijst of bekleed, voor zover zij door deze be
werkingen niet het karakter hebben verkregen van elders bedoelde artike
len of werken;
e) „buizen en pijpen”:
holle producten, ook indien opgerold, waarvan de over de gehele lengte
gelijke dwarsdoorsnede, met slechts een omsloten holte, de vorm heeft van
een cirkel, een ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige drie
hoek of een regelmatige convexe veelhoek, en waarvan de wanden overal
van gelijke dikte zijn. Als buizen en pijpen worden eveneens aangemerkt,
producten met een dwarsdoorsnede in de vorm van een vierkant, een
rechthoek, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe veelhoek,
die over de gehele lengte afgeronde hoeken mogen hebben, voor zover de
dwarsdoorsnede aan binnen- en buitenzijde concentrisch is en dezelfde
vorm en dezelfde oriëntatie heeft. De buizen en pijpen met de hiervoor
vermelde dwarsdoorsneden mogen zijn gepolijst, bekleed, gebogen, van
schroefdraad voorzien, uitgeboord, van gaten voorzien, vernauwd of ver
wijd, taps toelopend gemaakt of van flenzen, kragen of ringen voorzien.
Aanvullende aantekeningen
1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a) „niet-gelegeerd nikkel”:
metaal bevattende 99 of meer gewichtspercenten nikkel en kobalt samen,
voor zover:
1) het kobaltgehalte niet hoger is dan 1,5 gewichtspercent, en
2) het gehalte aan enig ander element de in de navolgende tabel opge
nomen limiet niet overschrijdt:
Andere elementen
Element

Gehaltelimiet in gewichtspercenten

Fe

ijzer

0,5

O

zuurstof

0,4

Andere elementen, elk

0,3

b) „nikkellegeringen”:
metaal waarin het gewichtspercentage nikkel dat van elk der andere ele
menten overtreft, voor zover:
1) het kobaltgehalte hoger is dan 1,5 gewichtspercent,
2) het gehalte aan ten minste een van de andere elementen hoger is dan de
limiet opgenomen in de tabel onder a) hiervoor, of
3) het totale gehalte aan andere elementen dan nikkel en kobalt 1 ge
wichtspercent overtreft.
2. Niettegenstaande het bepaalde in aantekening 1, onder c), op dit hoofdstuk,
worden voor de toepassing van onderverdeling 7508 10 echter uitsluitend als
„draad” aangemerkt, producten, ook indien opgerold, waarvan de grootste
afmeting der dwarsdoorsnede, ongeacht de vorm, niet meer dan 6 mm be
draagt.

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 581
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

vrij

—

7501

Nikkelmatte, nikkeloxidesinters en andere tussenproducten van
de nikkelmetallurgie:

7501 10 00

– nikkelmatte

7501 20 00

– nikkeloxidesinters en andere tussenproducten van de nikkel

metallurgie
7502

Ruw nikkel:

7502 10 00

– niet-gelegeerd nikkel

vrij

—

7502 20 00

– nikkellegeringen

vrij

—

7503 00

Resten en afval, van nikkel:

7503 00 10

– van niet-gelegeerd nikkel

vrij

—

7503 00 90

– van nikkellegeringen

vrij

—

7504 00 00

Poeder en schilfers, van nikkel

vrij

—

7505

Staven, profielen en draad, van nikkel:
– staven en profielen:

7505 11 00

– – van niet-gelegeerd nikkel

vrij

—

7505 12 00

– – van nikkellegeringen

2,9

—

– draad:

7505 21 00

– – van niet-gelegeerd nikkel

vrij

—

7505 22 00

– – van nikkellegeringen

2,9

—

7506

Platen, bladen en strippen, van nikkel:

7506 10 00

– van niet-gelegeerd nikkel

vrij

—

7506 20 00

– van nikkellegeringen

3,3

—

7507

Buizen en pijpen, alsmede hulpstukken (fittings) voor buislei
dingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen),
van nikkel:
– buizen en pijpen:

7507 11 00

– – van niet-gelegeerd nikkel

vrij

—

7507 12 00

– – van nikkellegeringen

vrij

—

7507 20 00

– hulpstukken voor buisleidingen

2,5

—

7508

Andere werken van nikkel:

7508 10 00

– metaaldoek en metaalgaas, van nikkeldraad

vrij

—

7508 90 00

– andere

vrij

—
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HOOFDSTUK 76
ALUMINIUM EN WERKEN VAN ALUMINIUM
Aantekening
1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a) „staven”:
niet-opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of ge
smeed, met een over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede, in de
vorm van een cirkel, een ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijk
zijdige driehoek of een regelmatige convexe veelhoek (daaronder begrepen
„afgeplatte cirkels” en „gewijzigde rechthoeken”, waarvan twee tegenover
elkaar liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de
beide andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten
met een rechthoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoor
snede mogen over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij produc
ten met een rechthoekige dwarsdoorsnede („gewijzigde rechthoeken” daar
onder begrepen), dient de dikte een tiende van de breedte te overtreffen.
Als staven worden eveneens aangemerkt gegoten of gesinterde producten
met dezelfde vormen en afmetingen, die verder zijn bewerkt dan enkel grof
afgebraamd, voor zover bedoelde producten daardoor niet het karakter
hebben verkregen van onder andere posten in te delen artikelen of werken;
b) „profielen”:
gewalste, getrokken, geperste of gesmede producten, dan wel door buigen
of vouwen verkregen producten, ook indien opgerold, met een over de
gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede, die niet beantwoorden aan de defi
nities van staven, draad, platen, bladen, strippen, buizen of pijpen. Als
profielen worden eveneens aangemerkt, gegoten of gesinterde producten
met dezelfde vormen, die verder zijn bewerkt dan enkel grof afgebraamd,
voor zover bedoelde producten daardoor niet het karakter hebben verkre
gen van onder andere posten in te delen artikelen of werken;
c) „draad”:
opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of gesmeed,
met een over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede in de vorm van een
cirkel, een ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of
een regelmatige convexe veelhoek (daaronder begrepen „afgeplatte cirkels”
en „gewijzigde rechthoeken”, waarvan twee tegenover elkaar liggende
zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere
zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten met een recht
hoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoorsnede mogen
over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij producten met een
rechthoekige dwarsdoorsnede („gewijzigde rechthoeken” daaronder begre
pen) dient de dikte een tiende van de breedte te overtreffen;
d) „platen, bladen en strippen”:
massieve, platte producten (andere dan de ruwe producten bedoeld bij post
7601), ook indien opgerold, met een rechthoekige dwarsdoorsnede (daar
onder begrepen „gewijzigde rechthoeken”, waarvan twee tegenover elkaar
liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide
andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn), ook indien met
afgeronde hoeken, met gelijkblijvende dikte, en die:
— vierkant of rechthoekig zijn en waarvan de dikte een tiende van de
breedte niet overtreft,
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— anders dan vierkant of rechthoekig zijn, ongeacht de afmetingen, voor
zover zij niet het karakter hebben van elders bedoelde artikelen of
werken.
Onder de posten 7606 en 7607 blijven ingedeeld platen, bladen en strip
pen, voorzien van motieven (bijvoorbeeld groeven, ribbels, wafels, ruiten,
druppels), dan wel geperforeerd, gegolfd, gepolijst of bekleed, voor zover
zij door deze bewerkingen niet het karakter hebben verkregen van elders
bedoelde artikelen of werken;
e) „buizen en pijpen”:
holle producten, ook indien opgerold, waarvan de over de gehele lengte
gelijke dwarsdoorsnede, met slechts één omsloten holte, de vorm heeft van
een cirkel, een ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige drie
hoek of een regelmatige convexe veelhoek, en waarvan de wanden overal
van gelijke dikte zijn. Als buizen en pijpen worden eveneens aangemerkt,
producten met een dwarsdoorsnede in de vorm van een vierkant, een
rechthoek, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe veelhoek
die over de gehele lengte afgeronde hoeken mogen hebben, voor zover de
dwarsdoorsnede aan binnen- en buitenzijde concentrisch is en dezelfde
vorm en dezelfde oriëntatie heeft. De buizen en pijpen met de hiervoor
vermelde dwardsdoorsneden mogen zijn gepolijst, bekleed, gebogen, van
schroefdraad voorzien, uitgeboord, van gaten voorzien, vernauwd of ver
wijd, taps toelopend gemaakt of van flenzen, kragen of ringen voorzien.
Aanvullende aantekeningen
1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a) „niet-gelegeerd aluminium”:
metaal bevattende 99 of meer gewichtspercenten aluminium, voor zover
het gehalte aan enig ander element de in de navolgende tabel opgenomen
limiet niet overschrijdt:
Andere elementen
Element

Fe + Si (ijzer en silicium samen)
Andere elementen (1), elk

Gehaltelimiet in gewichtspercenten

1
0,1 (2)

(1) Andere elementen zijn bijvoorbeeld Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.
(2) Een kopergehalte van meer dan 0,1 doch niet meer dan 0,2 percent is toelaat
baar, voor zover noch het chroomgehalte noch het mangaangehalte hoger is
dan 0,05 percent.

b) „aluminiumlegeringen”:
metaal waarin het gewichtspercentage aluminium dat van elk van de an
dere elementen overtreft, voor zover:
1) het gehalte aan ten minste een van de andere elementen, of het gehalte
aan ijzer en silicium samen hoger is dan de limiet opgenomen in de
tabel onder a) hiervoor, of
2) het totale gehalte aan deze andere elementen 1 gewichtspercent over
treft.
2. Niettegenstaande het bepaalde in aantekening 1, onder c), op dit hoofdstuk,
worden voor de toepassing van onderverdeling 7616 91 echter uitsluitend als
„draad” aangemerkt, producten, ook indien opgerold, waarvan de grootste
afmeting van de dwarsdoorsnede, ongeacht de vorm, niet meer dan 6 mm
bedraagt.
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Aanvullende aantekening (GN)
1. Voor de toepassing van onderverdeling 7601 20 20, wordt verstaan onder:
— „plakken”: ruwe massieve producten met een over de gehele lengte gelijke
dwarsdoorsnede in de vorm van een rechthoek of andere veelhoek, met
een breedte van meer dan 800 mm, een dikte van meer dan 280 mm en
een lengte die altijd groter is dan de breedte en de dikte. Deze producten
zijn bestemd om te worden gewalst;
— „billets”: ruwe massieve producten met een over de gehele lengte gelijke
dwarsdoorsnede in de vorm van een cirkel (daaronder begrepen „afge
platte cirkels”), met een diameter van meer dan 125 mm. Deze producten
zijn bestemd om te worden geëxtrudeerd.
2. Voor de toepassing van onderverdelingen 7606 12 11 en 7606 12 19 wordt
verstaan onder:
— „materiaal voor rompen van drankblikjes”: opgerolde bladen of strippen,
gewalst, met mangaan als voornaamste element van de legering en een
minimumtreksterkte van 262 MPa. De bladen of strippen hebben een
uniforme massieve dwarsdoorsnede over hun gehele lengte, zijnde 300 mm
of meer, maar niet meer dan 2 000 mm breed, met een dikte van meer dan
0,2 mm, maar ten hoogste 0,4 mm en een lengte die altijd groter is dan de
breedte en de dikte. Materiaal voor rompen van drankblikjes is bedekt met
een film met een smerende functie en heeft een glanzend oppervlak;
— „materiaal voor bodems van drankblikjes en materiaal voor lipjes van
drankblikjes”: opgerolde bladen of strippen, met magnesium als voor
naamste element van de legering en een minimumtreksterkte van 345
MPa. De bladen of strippen hebben een uniforme massieve dwarsdoor
snede over hun gehele lengte, zijnde 30 mm of meer, maar niet meer dan
2 000 mm breed, met een dikte van meer dan 0,2 mm, maar ten hoogste
0,35 mm en een lengte die altijd groter is dan de breedte en de dikte.
Materiaal voor bodems van drankblikjes is aan beide zijden gevernist.
Materiaal voor lipjes van drankblikjes is ontvet en geolied.
Deze producten zijn bestemd voor de fabricage van stijve drankblikjes, met
inbegrip van uiteinden (deksels) en lipjes.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

6 (1)

—

7601

Ruw aluminium:

7601 10 00

– niet-gelegeerd aluminium

7601 20

– aluminiumlegeringen:

7601 20 20

– – plakken en billets

6

—

7601 20 80

– – andere

6

—

7602 00

Resten en afval, van aluminium:

vrij

—

vrij

—

– resten:

7602 00 11

– – draaisel, krullen, spaanders, slijpsel, zaagsel en vijlsel; resten

van bladaluminium, gekleurd, bekleed of beplakt, met een dikte
van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet mee
gerekend)
7602 00 19

– – andere (onbruikbare of afgekeurde werkstukken daaronder be

grepen)

(1) Autonoom douanerecht: 3.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

7602 00 90

– afval

7603

Poeder en schilfers, van aluminium:

7603 10 00

– poeder, ander dan met lamellaire structuur

5

—

7603 20 00

– poeder met lamellaire structuur; schilfers

5

—

7604

Staven en profielen, van aluminium:

7604 10

– van niet-gelegeerd aluminium:

7604 10 10

– – staven

7,5

—

7604 10 90

– – profielen

7,5

—

7,5

—

– van aluminiumlegeringen:

7604 21 00

– – holle profielen

7604 29

– – andere:

7604 29 10

– – – staven

7,5

—

7604 29 90

– – – profielen

7,5

—

7605

Draad van aluminium:

7,5

—

7,5

—

7,5

—

7,5

—

7,5

—

– van niet-gelegeerd aluminium:

7605 11 00

– – waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede

7 mm overtreft
7605 19 00

– – ander
– van aluminiumlegeringen:

7605 21 00

– – waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede

7 mm overtreft
7605 29 00

– – ander

7606

Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van
meer dan 0,2 mm:
– vierkant of rechthoekig:

7606 11

– – van niet-gelegeerd aluminium:

7606 11 10

– – – geverfd, gevernist of bekleed met kunststof
– – – andere, met een dikte:

7606 11 91

– – – – van minder dan 3 mm

7,5

—

7606 11 93

– – – – van 3 of meer doch minder dan 6 mm

7,5

—

7606 11 99

– – – – van 6 mm of meer

7,5

—

7606 12

– – van aluminiumlegeringen:
– – – materiaal voor rompen van drankblikjes, materiaal voor bo

dems van drankblikjes en materiaal voor lipjes van drank
blikjes:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

7,5

—

7,5

—

7,5

—

7606 12 11

– – – – materiaal voor rompen van drankblikjes

7606 12 19

– – – – materiaal voor bodems van drankblikjes en materiaal voor

lipjes van drankblikjes
– – – andere:

7606 12 20

– – – – geverfd, gevernist of bekleed met kunststof
– – – – andere, met een dikte:

7606 12 92

– – – – – van minder dan 3 mm

7,5

—

7606 12 93

– – – – – van 3 of meer doch minder dan 6 mm

7,5

—

7606 12 99

– – – – – van 6 mm of meer

7,5

—

– andere:

7606 91 00

– – van niet-gelegeerd aluminium

7,5

—

7606 92 00

– – van aluminiumlegeringen

7,5

—

7607

Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van pa
pier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met
een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager
niet meegerekend):
– niet op een drager:

7607 11

– – enkel gewalst:
– – – met een dikte van minder dan 0,021 mm:

7607 11 11

– – – – op rollen met een gewicht van niet meer dan 10 kg

7,5

—

7607 11 19

– – – – andere

7,5

—

7607 11 90

– – – met een dikte van 0,021 of meer doch niet meer dan 0,2 mm

7,5

—

7607 19

– – andere:

7607 19 10

– – – met een dikte van minder dan 0,021 mm

7,5

—

7607 19 90

– – – met een dikte van 0,021 of meer doch niet meer dan 0,2 mm

7,5

—

7607 20

– op een drager:

7607 20 10

– – met een dikte (de dikte van de drager niet meegerekend) van

10

—

7,5

—

7,5

—

7,5

—

7,5

—

minder dan 0,021 mm
7607 20 90

– – met een dikte (de dikte van de drager niet meegerekend) van

0,021 of meer doch niet meer dan 0,2 mm
7608

Buizen en pijpen, van aluminium:

7608 10 00

– van niet-gelegeerd aluminium

7608 20

– van aluminiumlegeringen:

7608 20 20

– – gelast
– – andere:

7608 20 81

– – – enkel warm geperst
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

7608 20 89

– – – andere

7,5

—

7609 00 00

Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbin
dingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium

5,9

—

6

p/st (1)

7610

Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoor
beeld bruggen, brugdelen, torens, vakwerkmasten en andere
masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen,
alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van
aluminium, andere dan de geprefabriceerde bouwwerken be
doeld bij post 9406; platen, staven, profielen, buizen en derge
lijke, van aluminium, gereedgemaakt voor gebruik in construc
tiewerken:

7610 10 00

– deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels

7610 90

– andere:

7610 90 10

– – bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten

7

—

7610 90 90

– – andere

6

—

7611 00 00

Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen,
voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecompri
meerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een
inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een me
chanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te
warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een
warmte-isolerende bekleding

6

—

6

—

7612

Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke
bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen),
voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecompri
meerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een
inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van
een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen
of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een
warmte-isolerende bekleding:

7612 10 00

– soepele tubes (bijvoorbeeld voor tandpasta)

7612 90

– andere:

7612 90 20

– – van de soort gebruikt als aerosolverpakking

6

p/st

7612 90 30

– – van bladaluminium met een dikte van niet meer dan 0,2 mm

6

—

7612 90 80

– – andere

6

—

7613 00 00

Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar ge
maakt gas, van aluminium

6

—

7614

Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet
geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit:

7614 10 00

– met een kern van staal

6

—

7614 90 00

– andere

6

—

7615

Keukengerei, toiletartikelen, huishoudelijke en sanitaire artike
len, alsmede delen daarvan, van aluminium; sponsen, schuur
lappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schu
ren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden, van alu
minium:

(1) Deuren en ramen, ook indien aangeboden met kozijn of drempel, worden als één stuk aangemerkt.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

7615 10

– keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daar

van; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke ar
tikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke
doeleinden:
7615 10 10

– – gegoten

6

—

7615 10 30

– – van bladaluminium met een dikte van niet meer dan 0,2 mm

6

—

7615 10 80

– – andere

6

—

7615 20 00

– toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan

6

—

7616

Andere werken van aluminium:

7616 10 00

– draadnagels, spijkers, aangepunte krammen, schroeven, bou

6

—

6

—

ten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klink
bouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en derge
lijke artikelen
– andere:

7616 91 00

– – metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad

7616 99

– – andere:

7616 99 10

– – – gegoten

6

—

7616 99 90

– – – andere

6

—
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HOOFDSTUK 78
LOOD EN WERKEN VAN LOOD
Aantekening
1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a) „staven”:
niet-opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of ge
smeed, met een over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede in de
vorm van een cirkel, een ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijk
zijdige driehoek of een regelmatige convexe veelhoek (daaronder begrepen
„afgeplatte cirkels” en „gewijzigde rechthoeken”, waarvan twee tegenover
elkaar liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de
beide andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten
met een rechthoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoor
snede mogen over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij produc
ten met een rechthoekige dwarsdoorsnede („gewijzigde rechthoeken” daar
onder begrepen) dient de dikte een tiende van de breedte te overtreffen.
Als staven worden eveneens aangemerkt gegoten of gesinterde producten
met dezelfde vormen en afmetingen, die verder zijn bewerkt dan enkel grof
afgebraamd, voor zover bedoelde producten daardoor niet het karakter
hebben verkregen van onder andere posten in te delen artikelen of werken;
b) „profielen”:
gewalste, getrokken, geperste of gesmede producten, dan wel door buigen
of vouwen verkregen producten, ook indien opgerold, met een over de
gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede, die niet beantwoorden aan de defi
nities van staven, draad, platen, bladen, strippen, buizen of pijpen. Als
profielen worden eveneens aangemerkt, gegoten of gesinterde producten
met dezelfde vormen, die verder zijn bewerkt dan enkel grof afgebraamd,
voor zover bedoelde producten daardoor niet het karakter hebben verkre
gen van onder andere posten in te delen artikelen of werken;
c) „draad”:
opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of gesmeed,
met een over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede in de vorm van een
cirkel, een ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of
een regelmatige convexe veelhoek (daaronder begrepen „afgeplatte cirkels”
en „gewijzigde rechthoeken”, waarvan twee tegenover elkaar liggende
zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere
zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten met een recht
hoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoorsnede mogen
over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij producten met een
rechthoekige dwarsdoorsnede („gewijzigde rechthoeken” daaronder begre
pen) dient de dikte een tiende van de breedte te overtreffen;
d) „platen, bladen en strippen”:
massieve, platte producten (andere dan de ruwe producten bedoeld bij post
7801), ook indien opgerold, met een rechthoekige dwarsdoorsnede (daar
onder begrepen „gewijzigde rechthoeken” waarvan twee tegenover elkaar
liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide
andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn), ook indien met
afgeronde hoeken, met gelijkblijvende dikte, en die:
— vierkant of rechthoekig zijn en waarvan de dikte een tiende van de
breedte niet overtreft,
— anders dan vierkant of rechthoekig zijn, ongeacht de afmetingen, voor
zover zij niet het karakter hebben van elders bedoelde artikelen of
werken.
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Onder post 7804 blijven ingedeeld platen, bladen en strippen, voorzien van
motieven (bijvoorbeeld groeven, ribbels, wafels, ruiten, druppels), dan wel
geperforeerd, gegolfd, gepolijst of bekleed, voor zover zij door deze be
werkingen niet het karakter hebben verkregen van elders bedoelde artike
len of werken;
e) „buizen en pijpen”:
holle producten, ook indien opgerold, waarvan de over de gehele lengte
gelijke dwarsdoorsnede, met slechts één omsloten holte, de vorm heeft van
een cirkel, een ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige drie
hoek of een regelmatige convexe veelhoek, en waarvan de wanden overal
van gelijke dikte zijn. Als buizen en pijpen worden eveneens aangemerkt,
producten met een dwarsdoorsnede in de vorm van een vierkant, een
rechthoek, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe veelhoek
die over de gehele lengte afgeronde hoeken mogen hebben, voor zover de
dwarsdoorsnede aan binnen- en buitenzijde concentrisch is en dezelfde
vorm en dezelfde oriëntatie heeft. De buizen en pijpen met de hiervoor
vermelde dwarsdoorsneden mogen zijn gepolijst, bekleed, gebogen, van
schroefdraad voorzien, uitgeboord, van gaten voorzien, vernauwd of ver
wijd, taps toelopend gemaakt of van flenzen, kragen of ringen voorzien.
Aanvullende aantekening
1. In dit hoofdstuk wordt onder „geraffineerd lood” verstaan:
metaal bevattende 99,9 of meer gewichtspercenten lood, voor zover het ge
halte aan enig ander element de in de navolgende tabel opgenomen limiet niet
overschrijdt:
Andere elementen
Element

Gehaltelimiet in gewichtspercenten

Ag

zilver

0,02

As

arsenicum

0,005

Bi

bismut

0,05

Ca

calcium

0,002

Cd

cadmium

0,002

Cu

koper

0,08

Fe

ijzer

0,002

S

zwavel

0,002

Sb

antimoon

0,005

Sn

tin

0,005

Zn

zink

0,002

Andere (bijvoorbeeld Te), elk

0,001

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2,5

—

7801

Ruw lood:

7801 10 00

– geraffineerd lood

– ander:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2,5 (1)

—

vrij

—

7801 91 00

– – waarin, van de andere elementen, antimoon met het hoogste

gewicht voorkomt
7801 99

– – ander:

7801 99 10

– – – bevattende 0,02 of meer gewichtspercenten zilver en bestemd

om te worden geraffineerd (werklood) (2)
7801 99 90

– – – ander

2,5

—

7802 00 00

Resten en afval, van lood

vrij

—

5

—

5

—

vrij

—

vrij

—

5

—

[7803]
7804

Platen, bladen en strippen, van lood; poeder en schilfers, van
lood:
– platen, bladen en strippen:

7804 11 00

– – bladen en strippen, met een dikte van niet meer dan

0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)
7804 19 00

– – andere

7804 20 00

– poeder en schilfers

[7805]
7806 00

Andere werken van lood:

7806 00 10

– bergingsmiddelen met loden bekleding ter afscherming van ra

dioactieve straling, voor het vervoer of de opslag van radio
actieve stoffen (Euratom)
7806 00 80

– andere

(1) Dit douanerecht is, op autonome basis, geschorst voor een onbepaalde periode voor lood bevattende 0,02 of meer gewichtspercenten
zilver en bestemd om te worden geraffineerd (werklood) (Taric-code 7801 91 00 10). Indeling onder deze onderverdeling is onder
worpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende bepalingen van de Europese Unie (zie
artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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HOOFDSTUK 79
ZINK EN WERKEN VAN ZINK
Aantekening
1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a) „staven”:
niet-opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of ge
smeed, met een over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede in de
vorm van een cirkel, een ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijk
zijdige driehoek of een regelmatige convexe veelhoek (daaronder begrepen
„afgeplatte cirkels” en „gewijzigde rechthoeken”, waarvan twee tegenover
elkaar liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de
beide andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten
met een rechthoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoor
snede mogen over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij produc
ten met een rechthoekige dwarsdoorsnede („gewijzigde rechthoeken” daar
onder begrepen) dient de dikte een tiende van de breedte te overtreffen.
Als staven worden eveneens aangemerkt gegoten of gesinterde producten
met dezelfde vormen en afmetingen, die verder zijn bewerkt dan enkel grof
afgebraamd, voor zover bedoelde producten daardoor niet het karakter
hebben verkregen van onder andere posten in te delen artikelen of werken;
b) „profielen”:
gewalste, getrokken, geperste of gesmede producten, dan wel door buigen
of vouwen verkregen producten, ook indien opgerold, met een over de
gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede, die niet beantwoorden aan de defi
nities van staven, draad, platen, bladen, strippen, buizen of pijpen. Als
profielen worden eveneens aangemerkt, gegoten of gesinterde producten
met dezelfde vormen, die verder zijn bewerkt dan enkel grof afgebraamd,
voor zover bedoelde producten daardoor niet het karakter hebben verkre
gen van onder andere posten in te delen artikelen of werken;
c) „draad”:
opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of gesmeed,
met een over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede in de vorm van een
cirkel, een ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of
een regelmatige convexe veelhoek (daaronder begrepen „afgeplatte cirkels”
en „gewijzigde rechthoeken”, waarvan twee tegenover elkaar liggende
zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere
zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten met een recht
hoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoorsnede mogen
over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij producten met een
rechthoekige dwarsdoorsnede („gewijzigde rechthoeken” daaronder begre
pen) dient de dikte een tiende van de breedte te overtreffen;
d) „platen, bladen en strippen”:
massieve, platte producten (andere dan de ruwe producten bedoeld bij post
7901), ook indien opgerold, met een rechthoekige dwarsdoorsnede (daar
onder begrepen „gewijzigde rechthoeken” waarvan twee tegenover elkaar
liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide
andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn), ook indien met
afgeronde hoeken, met gelijkblijvende dikte, en die:
— vierkant of rechthoekig zijn en waarvan de dikte een tiende van de
breedte niet overtreft,
— anders dan vierkant of rechthoekig zijn, ongeacht de afmetingen, voor
zover zij niet het karakter hebben van elders bedoelde artikelen of
werken.
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Onder post 7905 blijven ingedeeld platen, bladen en strippen, voorzien van
motieven (bijvoorbeeld groeven, ribbels, wafels, ruiten, druppels), dan wel
geperforeerd, gegolfd, gepolijst of bekleed, voor zover zij door deze be
werkingen niet het karakter hebben verkregen van elders bedoelde artike
len of werken;
e) „buizen en pijpen”:
holle producten, ook indien opgerold, waarvan de over de gehele lengte
gelijke dwarsdoorsnede, met slechts één omsloten holte, de vorm heeft van
een cirkel, een ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige drie
hoek of een regelmatige convexe veelhoek, en waarvan de wanden overal
van gelijke dikte zijn. Als buizen en pijpen worden eveneens aangemerkt,
producten met een dwarsdoorsnede in de vorm van een vierkant, een
rechthoek, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe veelhoek
die over de gehele lengte afgeronde hoeken mogen hebben, voor zover de
dwarsdoorsnede aan binnen- en buitenzijde concentrisch is en dezelfde
vorm en dezelfde oriëntatie heeft. De buizen en pijpen met de hiervoor
vermelde dwarsdoorsneden mogen zijn gepolijst, bekleed, gebogen, van
schroefdraad voorzien, uitgeboord, van gaten voorzien, vernauwd of ver
wijd, taps toelopend gemaakt of van flenzen, kragen of ringen voorzien.
Aanvullende aantekening
1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a) „niet-gelegeerd zink”:
metaal bevattende 97,5 of meer gewichtspercenten zink;
b) „zinklegeringen”:
metaal waarin het gewichtspercentage zink dat van elk der andere ele
menten overtreft, voor zover het totale gehalte aan deze andere elementen
2,5 gewichtspercenten overtreft;
c) „zinkstof”:
zeer fijn poeder bestaande uit bolvormige deeltjes, verkregen door con
densatie van zinkdampen. Ten minste 80 gewichtspercenten ervan moeten
door een zeef met een maaswijdte van 63 micrometer gaan. Het moet 85 of
meer gewichtspercenten metallisch zink bevatten.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2,5

—

2,5

—

2,5

—

centen zink

2,5

—

– zinklegeringen

2,5

—

7901

Ruw zink:
– niet-gelegeerd zink:

7901 11 00

– – bevattende 99,99 of meer gewichtspercenten zink

7901 12

– – bevattende minder dan 99,99 gewichtspercenten zink:

7901 12 10

– – – bevattende 99,95 of meer doch minder dan 99,99 gewichts

percenten zink
7901 12 30

– – – bevattende 98,5 of meer doch minder dan 99,95 gewichtsper

centen zink
7901 12 90

7901 20 00

– – – bevattende 97,5 of meer doch minder dan 98,5 gewichtsper
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

7902 00 00

Resten en afval, van zink

7903

Zinkstof; poeder en schilfers, van zink:

7903 10 00

– zinkstof

2,5

—

7903 90 00

– andere

2,5

—

7904 00 00

Staven, profielen en draad, van zink

5

—

7905 00 00

Platen, bladen en strippen, van zink

5

—

Andere werken van zink

5

—

[7906]
7907 00 00
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HOOFDSTUK 80
TIN EN WERKEN VAN TIN
Aantekening
1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a) „staven”:
niet-opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of ge
smeed, met een over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede in de
vorm van een cirkel, een ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijk
zijdige driehoek of een regelmatige convexe veelhoek (daaronder begrepen
„afgeplatte cirkels” en „gewijzigde rechthoeken”, waarvan twee tegenover
elkaar liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de
beide andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten
met een rechthoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoor
snede mogen over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij produc
ten met een rechthoekige dwarsdoorsnede („gewijzigde rechthoeken” daar
onder begrepen) dient de dikte een tiende van de breedte te overtreffen.
Als staven worden eveneens aangemerkt gegoten of gesinterde producten
met dezelfde vormen en afmetingen, die verder zijn bewerkt dan enkel grof
afgebraamd, voor zover bedoelde producten daardoor niet het karakter
hebben verkregen van onder andere posten in te delen artikelen of werken;
b) „profielen”:
gewalste, getrokken, geperste of gesmede producten, dan wel door buigen
of vouwen verkregen producten, ook indien opgerold, met een over de
gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede, die niet beantwoorden aan de defi
nities van staven, draad, platen, bladen, strippen, buizen of pijpen. Als
profielen worden eveneens aangemerkt, gegoten of gesinterde producten
met dezelfde vormen, die verder zijn bewerkt dan enkel grof afgebraamd,
voor zover bedoelde producten daardoor niet het karakter hebben verkre
gen van onder andere posten in te delen artikelen of werken;
c) „draad”:
opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of gesmeed,
met een over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede in de vorm van een
cirkel, een ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of
een regelmatige convexe veelhoek (daaronder begrepen „afgeplatte cirkels”
en „gewijzigde rechthoeken”, waarvan twee tegenover elkaar liggende
zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere
zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten met een recht
hoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoorsnede mogen
over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij producten met een
rechthoekige dwarsdoorsnede („gewijzigde rechthoeken” daaronder begre
pen) dient de dikte een tiende van de breedte te overtreffen;
d) „platen, bladen en strippen”:
massieve, platte producten (andere dan de ruwe producten bedoeld bij post
8001), ook indien opgerold, met een rechthoekige dwarsdoorsnede (daar
onder begrepen „gewijzigde rechthoeken” waarvan twee tegenover elkaar
liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide
andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn), ook indien met
afgeronde hoeken, met gelijkblijvende dikte, en die:
— vierkant of rechthoekig zijn en waarvan de dikte een tiende van de
breedte niet overtreft,
— anders dan vierkant of rechthoekig zijn, ongeacht de afmetingen, voor
zover zij niet het karakter hebben van elders bedoelde artikelen of
werken.
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e) „buizen en pijpen”:
holle producten, ook indien opgerold, waarvan de over de gehele lengte
gelijke dwarsdoorsnede, met slechts één omsloten holte, de vorm heeft van
een cirkel, een ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige drie
hoek of een regelmatige convexe veelhoek, en waarvan de wanden overal
van gelijke dikte zijn. Als buizen en pijpen worden eveneens aangemerkt,
producten met een dwarsdoorsnede in de vorm van een vierkant, van een
rechthoek, van een gelijkzijdige driehoek of van een regelmatige convexe
veelhoek die over de gehele lengte afgeronde hoeken mogen hebben, voor
zover de dwarsdoorsnede aan binnen- en buitenzijde concentrisch is en
dezelfde vorm en dezelfde oriëntatie heeft. De buizen en pijpen met de
hiervoor vermelde dwarsdoorsneden mogen zijn gepolijst, bekleed, gebo
gen, van schroefdraad voorzien, uitgeboord, van gaten voorzien, vernauwd
of verwijd, taps toelopend gemaakt of van flenzen, kragen of ringen voor
zien.
Aanvullende aantekening
1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a) „niet-gelegeerd tin”:
metaal bevattende 99 of meer gewichtspercenten tin, voor zover het ge
halte aan eventueel aanwezig bismut of koper lager is dan de in de na
volgende tabel opgenomen limiet:
Andere elementen
Element

Gehaltelimiet in gewichtspercenten

Bi

bismut

0,1

Cu

koper

0,4

b) „tinlegeringen”:
metaal waarin het gewichtspercentage tin dat van elk der andere elementen
overtreft, voor zover:
1) het totale gehalte aan deze andere elementen 1 gewichtspercent over
treft, of
2) het gehalte aan bismut of koper gelijk is aan of hoger is dan de limiet
opgenomen in de tabel onder a) hiervoor.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8001

Ruw tin:

8001 10 00

– niet-gelegeerd tin

vrij

—

8001 20 00

– tinlegeringen

vrij

—

8002 00 00

Resten en afval, van tin

vrij

—

8003 00 00

Staven, profielen en draad, van tin

vrij

—

[8004]
[8005]
[8006]
8007 00

Andere werken van tin:

8007 00 10

– platen, bladen en strippen, met een dikte van meer dan 0,2 mm

vrij

—

8007 00 80

– andere

vrij

—
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HOOFDSTUK 81
ANDERE ONEDELE METALEN; CERMETS; WERKEN VAN DEZE
STOFFEN
Aanvullende aantekening
1. De definities van „staven”, „profielen”, „draad”, „platen, bladen en strippen”
in aantekening 1 op hoofdstuk 74 gelden mutatis mutandis voor dit hoofdstuk.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

5

—

5

—

6

—

vrij

—

6

—

7

—

4

—

3

—

5

—

8101

Wolfraam en werken daarvan, resten en afval daaronder be
grepen:

8101 10 00

– poeder
– andere:

8101 94 00

– – ruw wolfraam, enkel door sinteren verkregen staven daar

onder begrepen
8101 96 00

– – draad

8101 97 00

– – resten en afval

8101 99

– – andere:

8101 99 10

– – – staven, andere dan enkel door sinteren verkregen, profielen,

platen, bladen en strippen
8101 99 90

– – – andere

8102

Molybdeen en werken daarvan, resten en afval daaronder be
grepen:

8102 10 00

– poeder
– andere:

8102 94 00

– – ruw molybdeen, enkel door sinteren verkregen staven daar

onder begrepen
8102 95 00

– – staven, andere dan enkel door sinteren verkregen, profie

len, platen, bladen en strippen
8102 96 00

– – draad

6,1

—

8102 97 00

– – resten en afval

vrij

—

8102 99 00

– – andere

7

—

8103

Tantaal en werken daarvan, resten en afval daaronder begre
pen:

8103 20 00

– ruw tantaal, enkel door sinteren verkregen staven daaronder

vrij

—

vrij

—

begrepen; poeder
8103 30 00

– resten en afval

8103 90

– andere:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3

—

4

—

5,3

—

4

—

vrij

—

8103 90 10

– – staven, andere dan enkel door sinteren verkregen, profielen,

draad, platen, bladen en strippen
8103 90 90

– – andere

8104

Magnesium en werken daarvan, resten en afval daaronder
begrepen:
– ruw magnesium:

8104 11 00

– – bevattende 99,8 of meer gewichtspercenten magnesium

8104 19 00

– – ander

8104 20 00

– resten en afval

8104 30 00

– draaisel en korrels, gekalibreerd; poeder

4

—

8104 90 00

– andere

4

—

8105

Kobaltmatte en andere tussenproducten van de kobaltmetal
lurgie; kobalt en werken daarvan, resten en afval daaronder
begrepen:

8105 20 00

– kobaltmatte en andere tussenproducten van de kobaltmetal

vrij

—

vrij

—

3

—

vrij

—

2

—

3

—

vrij

—

4

—

lurgie; ruw kobalt; poeder
8105 30 00

– resten en afval

8105 90 00

– andere

8106 00

Bismut en werken daarvan, resten en afval daaronder begre
pen:

8106 00 10

– ruw bismut; resten en afval; poeder

8106 00 90

– andere

8107

Cadmium en werken daarvan, resten en afval daaronder be
grepen:

8107 20 00

– ruw cadmium; poeder

8107 30 00

– resten en afval

8107 90 00

– andere

8108

Titaan en werken daarvan, resten en afval daaronder begre
pen:

8108 20 00

– ruw titaan; poeder

5

—

8108 30 00

– resten en afval

5

—

8108 90

– andere:

8108 90 30

– – staven, profielen en draad

7

—

8108 90 50

– – platen, bladen en strippen

7

—

8108 90 60

– – buizen en pijpen

7

—

8108 90 90

– – andere

7

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

5

—

vrij

—

9

—

7

—

vrij

—

7

—

8109

Zirkonium en werken daarvan, resten en afval daaronder be
grepen:

8109 20 00

– ruw zirkonium; poeder

8109 30 00

– resten en afval

8109 90 00

– andere

8110

Antimoon en werken daarvan, resten en afval daaronder be
grepen:

8110 10 00

– ruw antimoon; poeder

8110 20 00

– resten en afval

8110 90 00

– andere

8111 00

Mangaan en werken daarvan, resten en afval daaronder be
grepen:
– ruw mangaan; resten en afval; poeder:

8111 00 11

– – ruw mangaan; poeder

vrij

—

8111 00 19

– – resten en afval

vrij

—

8111 00 90

– andere

5

—

8112

Beryllium, chroom, germanium, vanadium, gallium, hafnium
(celtium), indium, niobium (columbium), rhenium en thallium,
alsmede werken van deze metalen, resten en afval daaronder
begrepen:
– beryllium:

8112 12 00

– – ruw; poeder

vrij

—

8112 13 00

– – resten en afval

vrij

—

8112 19 00

– – andere

3

—

vrij

—

3

—

vrij

—

5

—

– chroom:

8112 21

– – ruw; poeder:

8112 21 10

– – – legeringen, die meer dan 10 gewichtspercenten nikkel bevat

ten
8112 21 90

– – – andere

8112 22 00

– – resten en afval

8112 29 00

– – andere
– thallium:

8112 51 00

– – ruw; poeder

1,5

—

8112 52 00

– – resten en afval

vrij

—

8112 59 00

– – andere

3

—

– andere:

8112 92

– – ruw; resten en afval; poeder:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3

—

vrij

—

8112 92 10

– – – hafnium (celtium)
– – – niobium (columbium) en rhenium; gallium; indium; vanadi

um; germanium:
8112 92 21

– – – – resten en afval
– – – – andere:

8112 92 31

– – – – – niobium (columbium) en rhenium

3

—

8112 92 81

– – – – – indium

2

—

8112 92 89

– – – – – gallium

1,5

—

8112 92 91

– – – – – vanadium

vrij

—

8112 92 95

– – – – – germanium

4,5

—

8112 99

– – andere:

8112 99 20

– – – hafnium (celtium); germanium

7

—

8112 99 30

– – – niobium (columbium) en rhenium

9

—

8112 99 70

– – – gallium; indium; vanadium

3

—

8113 00

Cermets en werken daarvan, resten en afval daaronder begre
pen:

8113 00 20

– ruw

4

—

8113 00 40

– resten en afval

vrij

—

8113 00 90

– andere

5

—
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HOOFDSTUK 82
GEREEDSCHAP; MESSENMAKERSWERK, LEPELS EN VORKEN,
VAN ONEDEL METAAL; DELEN VAN DEZE ARTIKELEN VAN
ONEDEL METAAL
Aantekeningen
1. Behalve waar het gaat om soldeer-, blaas- of brandlampen, veldsmidsen, slijp
stenen met hand- of voetaandrijving, manicure- en pedicurestellen en de ar
tikelen bedoeld bij post 8209, omvat dit hoofdstuk uitsluitend artikelen waar
van het snijdend of werkzaam deel bestaat uit:
a) onedel metaal;
b) metaalcarbide of cermet;
c) natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen,
in een houder van onedel metaal, metaalcarbide of cermet;
d) schuur-, slijp- of polijstmiddelen, op een drager van onedel metaal, voor
zover de artikelen tanden, kanten of andere snijdende of verspanende delen
bezitten die hun karakter en functie niet hebben verloren na het opbrengen
van de schuur-, slijp- of polijstmiddelen.
2. Delen van onedel metaal van de artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk, worden
ingedeeld onder de post waartoe die artikelen behoren, met uitzondering van
de delen die elders zijn genoemd en met uitzondering van de gereedschaphou
ders voor handgereedschap bedoeld bij post 8466. Delen voor algemeen ge
bruik, in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, zijn evenwel steeds uit
gezonderd van dit hoofdstuk.
Dit hoofdstuk omvat niet en koppen, kammen, snijbladen en mesjes voor
elektrische scheerapparaten of voor elektrische tondeuses (post 8510).
3. Stellen bestaande uit een of meer messen als bedoeld bij post 8211 en een ten
minste gelijk aantal artikelen als bedoeld bij post 8215, moeten worden in
gedeeld onder post 8215.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8201

Spaden, schoppen, houwelen, hakken, gaffels, rieken, vorken,
harken en schoffels; bijlen, houthiepen, kloofmessen en derge
lijk gereedschap om te hakken of te kloven; snoeischaren en
wildscharen; zeisen, sikkels, stro- en hooimessen, heggenscha
ren, wiggen en ander handgereedschap voor de land-, tuin- of
bosbouw:

8201 10 00

– spaden en schoppen

1,7

p/st

8201 30 00

– houwelen, hakken, harken en schoffels

1,7

—

8201 40 00

– bijlen, houthiepen, kloofmessen en dergelijk gereedschap om

1,7

—

1,7

p/st

1,7

—

1,7

—

te hakken of te kloven
8201 50 00

– met een hand te bedienen snoeischaren en wildscharen

8201 60 00

– heggenscharen en andere met twee handen te bedienen scha

ren
8201 90 00

– ander handgereedschap voor de land-, tuin- of bosbouw

8202

Handzagen; zaagbladen van alle soorten (freeszagen en onge
tande zaagbladen daaronder begrepen):
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8202 10 00

– handzagen

1,7

—

8202 20 00

– bladen voor lintzagen

1,7

—

– bladen voor cirkelzagen (freeszagen daaronder begrepen):

8202 31 00

– – met werkzaam deel van staal

2,7

—

8202 39 00

– – andere, delen daaronder begrepen

2,7

—

8202 40 00

– zaagkettingen

1,7

—

2,7

—

– andere zaagbladen:

8202 91 00

– – rechte zaagbladen voor metaalbewerking

8202 99

– – andere:

8202 99 20

– – – voor metaalbewerking

2,7

—

8202 99 80

– – – voor bewerking van andere stoffen

2,7

—

8203

Vijlen, raspen, tangen (ook buig-, snij- en ponstangen), pincet
ten, metaalscharen (blikscharen, plaatscharen en dergelijke),
pijpsnijders, boutenscharen, holpijpen en dergelijk hand
gereedschap:

8203 10 00

– vijlen, raspen en dergelijk gereedschap

1,7

—

8203 20 00

– tangen (ook buig-, snij- en ponstangen), pincetten en derge

1,7

—

1,7

—

1,7

—

lijk gereedschap
8203 30 00

– metaalscharen (blikscharen, plaatscharen en dergelijke) en

dergelijk gereedschap
8203 40 00

– pijpsnijders, boutenscharen, holpijpen en dergelijk gereed

schap
8204

Moersleutels (handgereedschap), dynamometrische moersleu
tels en inbussleutels daaronder begrepen; uitwisselbare doppen
van dopsleutels, ook indien met handvat:
– moersleutels (inbussleutels daaronder begrepen):

8204 11 00

– – niet verstelbaar

1,7

—

8204 12 00

– – verstelbaar

1,7

—

8204 20 00

– uitwisselbare doppen van dopsleutels, ook indien met hand

1,7

—

1,7

—

vat
8205

Handgereedschap (glassnijders daaronder begrepen), elders
genoemd noch elders onder begrepen; soldeer-, blaas- en
brandlampen; bankschroeven, lijmknechten, pijpklemmen en
dergelijke, andere dan toebehoren of delen van gereedschaps
werktuigen of van waterstraalsnijmachines; aambeelden; veld
smidsen; slijpstenen met hand- of voetaandrijving:

8205 10 00

– boorgereedschap en gereedschap voor het snijden of tappen

van schroefdraad
8205 20 00

– hamers en voorhamers

3,7

—

8205 30 00

– schaven, beitels, gutsen en dergelijk houtsnijgereedschap

3,7

—

8205 40 00

– schroevendraaiers

3,7

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3,7

—

3,7

—

– ander handgereedschap (glassnijders daaronder begrepen):

8205 51 00

– – voor huishoudelijk gebruik

8205 59

– – ander:

8205 59 10

– – – gereedschap voor metselaars, vormers, stukadoors en schil

ders
8205 59 80

– – – andere

2,7

—

8205 60 00

– soldeer-, blaas- en brandlampen

2,7

—

8205 70 00

– bankschroeven, lijmknechten, pijpklemmen en dergelijke

3,7

—

8205 90

– andere, daaronder begrepen stellen, bestaande uit artikelen

2,7

—

3,7

—

3,7

—

2,7

—

2,7

—

2,7

—

2,7

—

2,7

—

van twee of meer onderverdelingen van deze post:
8205 90 10

– – aambeelden; veldsmidsen; slijpstenen met hand- of voetaandrij

ving
8205 90 90

– – stellen, bestaande uit artikelen van twee of meer van de onder

verdelingen van deze post
8206 00 00

8207

Stellen, bestaande uit gereedschap van twee of meer van de
posten 8202 tot en met 8205, opgemaakt voor de verkoop in
het klein
Verwisselbaar gereedschap voor al dan niet mechanisch hand
gereedschap of voor gereedschapswerktuigen (bijvoorbeeld
voor het stampen, stansen, draadtappen, draadsnijden, boren,
ruimen, kotteren, frezen, draaien, vastschroeven), daaronder
begrepen trekstenen of trekmatrijzen en pers- of extrusiema
trijzen voor het bewerken van metalen, alsmede grond- en
gesteenteboren:
– grond- en gesteenteboren:

8207 13 00

– – waarvan het werkzaam deel bestaat uit cermets

8207 19

– – andere, delen daaronder begrepen:

8207 19 10

– – – waarvan het werkzaam deel bestaat uit diamant, met inbegrip

van geagglomereerd diamant
8207 19 90

– – – andere

8207 20

– trekstenen of trekmatrijzen en pers- of extrusiematrijzen

voor het bewerken van metalen:
8207 20 10

– – waarvan het werkzaam deel bestaat uit diamant, met inbegrip

van geagglomereerd diamant
8207 20 90

– – waarvan het werkzaam deel bestaat uit andere stoffen

8207 30

– gereedschap voor het stampen en stansen:

8207 30 10

– – voor metaalbewerking

2,7

—

8207 30 90

– – ander

2,7

—

8207 40

– gereedschap voor het draadtappen en -snijden:

2,7

—

– – voor metaalbewerking:

8207 40 10

– – – gereedschap voor het draadtappen
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Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8207 40 30

– – – gereedschap voor het draadsnijden

2,7

—

8207 40 90

– – ander

2,7

—

8207 50

– gereedschap voor het boren, ander dan grond- en gesteente

2,7

—

2,7

—

boren:
8207 50 10

– – waarvan het werkzaam deel bestaat uit diamant, met inbegrip

van geagglomereerd diamant
– – waarvan het werkzaam deel bestaat uit andere stoffen:

8207 50 30

– – – muurboren
– – – ander:
– – – – voor metaalbewerking, waarvan het werkzaam deel bestaat:

8207 50 50

– – – – – uit cermets

2,7

—

8207 50 60

– – – – – uit sneldraaistaal

2,7

—

8207 50 70

– – – – – uit andere stoffen

2,7

—

8207 50 90

– – – – ander

2,7

—

8207 60

– gereedschap voor het ruimen of kotteren:

8207 60 10

– – waarvan het werkzaam deel bestaat uit diamant, met inbegrip

2,7

—

van geagglomereerd diamant
– – waarvan het werkzaam deel bestaat uit andere stoffen:
– – – gereedschap voor het ruimen:

8207 60 30

– – – – voor metaalbewerking

2,7

—

8207 60 50

– – – – ander

2,7

—

– – – gereedschap voor het kotteren:

8207 60 70

– – – – voor metaalbewerking

2,7

—

8207 60 90

– – – – ander

2,7

—

8207 70

– gereedschap voor het frezen:

2,7

—

– – voor metaalbewerking, waarvan het werkzaam deel bestaat:

8207 70 10

– – – uit cermets
– – – uit andere stoffen:

8207 70 31

– – – – schachtfrezen

2,7

—

8207 70 37

– – – – ander

2,7

—

8207 70 90

– – ander

2,7

—

8207 80

– gereedschap voor het draaien:
– – voor metaalbewerking, waarvan het werkzaam deel bestaat:

8207 80 11

– – – uit cermets

2,7

—

8207 80 19

– – – uit andere stoffen

2,7

—
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Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2,7

—

2,7

—

2,7

—

2,7

—

8207 80 90

– – ander

8207 90

– ander verwisselbaar gereedschap:

8207 90 10

– – waarvan het werkzaam deel bestaat uit diamant, met inbegrip

van geagglomereerd diamant
– – waarvan het werkzaam deel bestaat uit andere stoffen:

8207 90 30

– – – stiften en bladen voor schroevendraaiers

8207 90 50

– – – gereedschap voor het steken, schaven en slijpen van tandwie

len
– – – ander, waarvan het werkzaam deel bestaat:
– – – – uit cermets:

8207 90 71

– – – – – voor metaalbewerking

2,7

—

8207 90 78

– – – – – ander

2,7

—

– – – – uit andere stoffen:

8207 90 91

– – – – – voor metaalbewerking

2,7

—

8207 90 99

– – – – – ander

2,7

—

8208

Messen en snijbladen, voor machines en voor mechanische
toestellen:

8208 10 00

– voor metaalbewerking

1,7

—

8208 20 00

– voor houtbewerking

1,7

—

8208 30 00

– voor keukengereedschap of voor machines voor de voedsel

1,7

—

industrie
8208 40 00

– voor land-, tuin- of bosbouwmachines

1,7

—

8208 90 00

– andere

1,7

—

8209 00

Plaatjes, staafjes, beitelpunten en dergelijke voorwerpen voor
gereedschap, niet gemonteerd, vervaardigd van cermets:

8209 00 20

– wisselplaten

2,7

—

8209 00 80

– andere

2,7

—

8210 00 00

Met de hand aangedreven mechanische toestellen met een ge
wicht van 10 kg of minder, die gebezigd worden bij het berei
den, opmaken, enz., van voedingsmiddelen en van dranken

2,7

—

8,5

—

8211

Messen (andere dan die bedoeld bij post 8208), ook indien
getand, zaksnoeimessen daaronder begrepen, alsmede lemme
ten daarvan:

8211 10 00

– stellen
– andere:

8211 91 00

– – tafelmessen met vast lemmet

8,5

—

8211 92 00

– – andere messen met vast lemmet

8,5

—

8211 93 00

– – messen, andere dan met vast lemmet, zaksnoeimessen daar

8,5

—

6,7

—

onder begrepen
8211 94 00

– – lemmeten
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Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2,7

—

8211 95 00

– – heften van onedel metaal

8212

Scheermessen, lemmeten en mesjes voor scheermessen (nietafgewerkte scheermesjes, al dan niet in bandvorm, daaronder
begrepen):

8212 10

– scheermessen:

8212 10 10

– – veiligheidsscheermessen, niet navulbaar

2,7

p/st

8212 10 90

– – andere

2,7

p/st

8212 20 00

– mesjes voor veiligheidsscheermessen, niet-afgewerkte scheer

2,7

1 000 p/st

mesjes, al dan niet in bandvorm, daaronder begrepen
8212 90 00

– andere delen

2,7

—

8213 00 00

Scharen en schaarbladen

4,2

—

8214

Ander messenmakerswerk (bijvoorbeeld tondeuses, hakmessen
en dergelijke slagers- en keukenmessen, briefopeners); gereed
schap (nagelvijltjes daaronder begrepen) voor manicure of
voor pedicure, ook indien in stellen:

8214 10 00

– papiermesjes, briefopeners, radeermesjes, potloodslijpers en

2,7

—

mesjes daarvoor
8214 20 00

– gereedschap voor manicure of voor pedicure

2,7

—

8214 90 00

– ander

2,7

—

8215

Lepels, vorken, pollepels, schuimspanen, taartscheppen, vis
messen en botermesjes, suikertangen en dergelijke artikelen:

8215 10

– stellen die ten minste een verzilverd, verguld of geplatineerd

4,7

—

artikel bevatten:
8215 10 20

– – stellen die enkel verzilverde, vergulde of geplatineerde artike

len bevatten
– – andere:

8215 10 30

– – – van roestvrij staal

8,5

—

8215 10 80

– – – andere

4,7

—

8215 20

– andere stellen:

8215 20 10

– – van roestvrij staal

8,5

—

8215 20 90

– – andere

4,7

—

4,7

—

– andere:

8215 91 00

– – verzilverd, verguld of geplatineerd

8215 99

– – andere:

8215 99 10

– – – van roestvrij staal

8,5

—

8215 99 90

– – – andere

4,7

—
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HOOFDSTUK 83
ALLERLEI WERKEN VAN ONEDELE METALEN
Aantekeningen
1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden delen van onedel metaal in
gedeeld onder dezelfde post als het artikel waarop ze betrekking hebben.
Artikelen van gietijzer, van ijzer of van staal, bedoeld bij de posten 7312,
7315, 7317, 7318 en 7320, en dergelijke artikelen van andere onedele metalen
(hoofdstukken 74 tot en met 76 en 78 tot en met 81) worden echter in geen
geval aangemerkt als delen van werken bedoeld bij dit hoofdstuk.
2. Voor de toepassing van post 8302 worden als „zwenkwielen” aangemerkt, de
zwenkwielen met een diameter (eventueel met inbegrip van de band) van niet
meer dan 75 mm, alsmede zwenkwielen met een diameter (eventueel met
inbegrip van de band) van meer dan 75 mm, voor zover de breedte van het
wiel of van de daarop aangebrachte band minder dan 30 mm bedraagt.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8301

Hangsloten, grendelsloten en andere sloten, die door middel
van een sleutel, een letter- of cijfercombinatie of langs elektri
sche weg geopend en gesloten worden, van onedel metaal; van
een slot voorziene sluitingen en sluitbeugels, van onedel me
taal; sleutels voor bedoelde sloten, van onedel metaal:

8301 10 00

– hangsloten

2,7

—

8301 20 00

– sloten van de soort gebruikt voor automobielen

2,7

—

8301 30 00

– sloten van de soort gebruikt voor meubelen

2,7

—

8301 40

– grendelsloten en andere sloten:
– – sloten van de soort gebruikt voor deuren van gebouwen:

8301 40 11

– – – cilindersloten

2,7

—

8301 40 19

– – – andere

2,7

—

8301 40 90

– – grendelsloten en andere sloten

2,7

—

8301 50 00

– van een slot voorziene sluitingen en sluitbeugels

2,7

—

8301 60 00

– delen

2,7

—

8301 70 00

– afzonderlijk aangeboden sleutels

2,7

—

8302

Garnituren, beslag en dergelijke artikelen, van onedel metaal,
voor meubelen, voor deuren, voor trappen, voor vensters, voor
blinden, voor koetswerk, voor zadelmakerswerk, voor koffers
en valiezen en voor dergelijke werken; hoedhaken, jashaken en
dergelijke haken, kapstokken, plankdragers en dergelijke ar
tikelen, van onedel metaal; zwenkwielen met montuur van
onedel metaal; automatische deursluiters en deurdrangers
van onedel metaal:

8302 10 00

– scharnieren en andere hengsels

2,7

—

8302 20 00

– zwenkwielen

2,7

—

8302 30 00

– andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen voor auto

2,7

—

mobielen
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douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

– andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen:

8302 41

– – voor gebouwen:

8302 41 10

– – – voor deuren

2,7

—

8302 41 50

– – – voor vensters en vensterdeuren

2,7

—

8302 41 90

– – – andere

2,7

—

8302 42 00

– – andere, voor meubelen

2,7

—

8302 49 00

– – andere

2,7

—

8302 50 00

– hoedhaken, jashaken, kapstokken, plankdragers en derge

2,7

—

2,7

—

lijke artikelen
8302 60 00

– automatische deursluiters en deurdrangers

8303 00

Brandkasten, gepantserde deuren en safeloketten voor kluizen,
geldkistjes en -cassetten en dergelijke artikelen, van onedel
metaal:

8303 00 40

– Brandkasten, gepantserde deuren en safeloketten voor kluizen

2,7

—

8303 00 90

– geldkistjes en -cassetten en dergelijke artikelen

2,7

—

8304 00 00

Bergkastjes voor kantoorbescheiden, kaartenkasten, opbergen sorteerdozen, kopijstanders (concepthouders), pennenbak
jes, stempelhouders en dergelijk kantoormaterieel, van onedel
metaal, andere dan kantoormeubelen bedoeld bij post 9403

2,7

—

2,7

—

8305

Mechanismen voor opbergmappen, voor losbladige boeken en
dergelijke, papierhechters, hoekplaatjes, clips, ruitertjes en
dergelijke kantoorbenodigdheden, van onedel metaal; hecht
nieten in strippen (bijvoorbeeld voor kantoorgebruik, voor ge
bruik door stoffeerders en inpakkers), van onedel metaal:

8305 10 00

– mechanismen voor opbergmappen, voor losbladige boeken en

dergelijke
8305 20 00

– hechtnieten in strippen

2,7

—

8305 90 00

– andere, delen daaronder begrepen

2,7

—

8306

Klokken, bellen, gongs en dergelijke artikelen, andere dan
elektrische, van onedel metaal; beeldjes en andere versierings
voorwerpen, van onedel metaal; lijsten van onedel metaal,
voor foto's, prenten en dergelijke; spiegels van onedel metaal:

8306 10 00

– klokken, bellen, gongs en dergelijke artikelen

vrij

—

– beeldjes en andere versieringsvoorwerpen:

8306 21 00

– – verzilverd, verguld of geplatineerd

vrij

—

8306 29 00

– – andere

vrij

—

8306 30 00

– lijsten voor foto's, prenten en dergelijke; spiegels

2,7

—

8307

Buigzame buizen (slangen), van onedel metaal, ook indien
voorzien van hulpstukken (fittings):

8307 10 00

– van ijzer of van staal

2,7

—
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1

2

3

4

2,7

—

8307 90 00

– van andere onedele metalen

8308

Sluitingen, sluitbeugels, gespen, sluitgespen, haken en ogen en
dergelijke artikelen, van onedel metaal, voor kleding of voor
kledingtoebehoren, voor schoeisel, voor bijouteriën of juwelen,
voor polshorloges, voor boeken, voor dekzeilen, voor lederwa
ren, voor reisartikelen of voor zadels of voor andere gecon
fectioneerde goederen; holle en gespleten klinknagels, van one
del metaal; kralen en pailletten, van onedel metaal:

8308 10 00

– haken en ogen

2,7

—

8308 20 00

– holle en gespleten klinknagels

2,7

—

8308 90 00

– andere, delen daaronder begrepen

2,7

—

8309

Stoppen (kroonkurken, schroefstoppen en schenkkurken daar
onder begrepen), deksels, flessencapsules, schroefsponnen,
sponblikjes, plombeerblikjes en -loodjes en andere benodigd
heden voor verpakkingen, van onedel metaal:

8309 10 00

– kroonkurken

2,7

—

8309 90

– andere:

8309 90 10

– – flessencapsules van lood; flessencapsules, van aluminium, met

3,7

—

een diameter van meer dan 21 mm
8309 90 90

– – andere

2,7

—

8310 00 00

Straatnaamborden, uithangborden, naam- en nummerborden
en dergelijke borden, cijfers, nummers, letters en dergelijke,
van onedel metaal, andere dan die bedoeld bij post 9405

2,7

—

2,7

—

2,7

—

2,7

—

2,7

—

8311

Draad, staven, buizen, platen, elektroden en dergelijke artike
len, van onedel metaal of van metaalcarbide, bekleed of gevuld
met vloeimiddelen, voor het lassen, solderen of afzetten van
metaal of van metaalcarbide; draad en staven van samengekit
poeder van onedel metaal, voor het metaalspuiten (schoperen):

8311 10 00

– beklede elektroden voor het elektrisch booglassen, van onedel

metaal
8311 20 00

– gevulde draad voor het elektrisch booglassen, van onedel

metaal
8311 30 00

– beklede staven en gevulde draad voor het lassen of solderen

met de steekvlam, van onedel metaal
8311 90 00

– andere
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AFDELING XVI
MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL,
ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN
OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET
WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE,
ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN
Aantekeningen
1. Deze afdeling omvat niet:
a) drijfriemen, drijfsnaren of transportbanden, van kunststof bedoeld bij
hoofdstuk 39 of van gevulkaniseerde rubber (post 4010), alsmede andere
artikelen van de soort gebruikt in machines, in toestellen of in elektrotech
nisch materieel, of voor ander technisch gebruik, van niet-geharde gevul
kaniseerde rubber (post 4016);
b) artikelen voor technisch gebruik, van leder of van kunstleder (post 4205)
of van bontwerk (post 4303);
c) spoelen, buisjes, hulzen, klossen en dergelijke opwindmiddelen, ongeacht
de stof waarvan zij zijn vervaardigd (bijvoorbeeld hoofdstuk 39, 40, 44 of
48, dan wel afdeling XV);
d) kaarten met geponste patronen voor jacquardmachines en voor dergelijke
machines (bijvoorbeeld hoofdstuk 39 of 48, dan wel afdeling XV);
e) drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van textielstoffen (post 5910)
en artikelen van textielstoffen voor technisch gebruik (post 5911);
f) natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen,
bedoeld bij de posten 7102 tot en met 7104, alsmede geheel uit deze
stenen bestaande werken bedoeld bij post 7116, evenwel met uitzondering
van niet-gemonteerde, bewerkte saffieren en diamanten voor weergave
koppen (post 8522);
g) delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV,
van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof
(hoofdstuk 39);
h) boorpijpen (drill pipes) (post 7304);
ij) metaaldoek en banden, zonder eind, van metaaldraad of van metaalstrip
pen (afdeling XV);
k) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 82 of 83;
l) artikelen bedoeld bij afdeling XVII;
m) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 90;
n) uurwerken en andere artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 91;
o) verwisselbare gereedschappen bedoeld bij post 8207 en borstels van de
soort gebruikt als delen voor machines (post 9603), alsmede dergelijke
verwisselbare gereedschappen, die worden ingedeeld naar de stof waaruit
het werkzaam deel bestaat (bijvoorbeeld hoofdstuk 40, 42, 43, 45 of 59,
post 6804 of 6909);
p) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95;
q) inktlinten voor schrijfmachines en dergelijke inktlinten, ook indien op
spoelen of in cassettes (indeling naargelang van de stof waaruit zij zijn
vervaardigd of onder post 9612 indien geïnkt of op andere wijze gepre
pareerd voor het maken van afdrukken), of statieven met één, twee of drie
poten en dergelijke artikelen bedoeld bij post 9620.
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2. Behoudens het bepaalde in aantekening 1 op deze afdeling en in de aan
tekeningen 1 op de hoofdstukken 84 en 85, worden delen van machines
(andere dan delen van artikelen bedoeld bij post 8484, 8544, 8545, 8546 of
8547) ingedeeld met inachtneming van de volgende regels:
a) delen die als zodanig onder een van de posten van hoofdstuk 84 of 85
(andere dan de posten 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522,
8529, 8538 en 8548) kunnen worden ingedeeld, blijven onder die posten
ingedeeld, ongeacht de machine waarvoor zij bestemd zijn;
b) delen, andere dan die bedoeld onder a) hiervoor, waarvan kan worden
onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor een be
paalde machine of voor verschillende onder eenzelfde post vallende ma
chines (met inbegrip van die bedoeld bij post 8479 of 8543), worden
ingedeeld onder de post waaronder die machine valt of die machines vallen
of onder een der posten 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529
of 8538, naargelang van het geval; delen die hoofdzakelijk worden ge
bruikt zowel voor de goederen bedoeld bij post 8517 als voor die bedoeld
bij de posten 8525 tot en met 8528, worden echter ingedeeld onder post
8517;
c) andere delen worden ingedeeld onder post 8409, 8431, 8448, 8466, 8473,
8503, 8522, 8529 of 8538, naargelang van het geval, of, indien dit niet
mogelijk is, onder post 8487 of 8548.
3. Voor zover niet anders is bepaald, worden combinaties van machines van
verschillende soorten, die bestemd zijn om gezamenlijk te functioneren en
die een geheel vormen, alsmede machines met twee of meer verschillende
(afwisselende of aanvullende) functies, ingedeeld naar de hoofdfunctie die
kenmerkend is voor het complex.
4. Indien een machine of een combinatie van machines uit individuele elementen
bestaat (ook indien afzonderlijk opgesteld of onderling verbonden door elek
trische of andere leidingen, overbrengingsmechanismen of andere voorzienin
gen), bestemd om gezamenlijk een welbepaalde functie te verrichten, zoals
bedoeld bij een der posten van hoofdstuk 84 of 85, wordt het geheel ingedeeld
onder de post die in verband met die functie van toepassing is.
5. Voor de toepassing van vorenstaande aantekeningen heeft het woord „machi
nes” zowel betrekking op machines als op de verschillende toestellen, appara
ten, uitrustingen en werktuigen, bedoeld bij hoofdstuk 84 of 85.
Aanvullende aantekeningen (GN)
1. Gereedschappen, benodigd voor het monteren of voor het onderhouden van
machines, worden, indien zij gelijktijdig met de machines ter vrijmaking wor
den aangeboden, ingedeeld als die machines. Bovenstaande regeling is even
eens van toepassing op verwisselbare gereedschappen die gelijktijdig worden
aangeboden met de machines, voor zover zij tot de normale uitrusting daar
van behoren en daarmede normaal worden verkocht.
2. Tot staving van zijn aangifte dient de aangever van de goederen desgevraagd
aan de douaneambtenaren geïllustreerde documentatie (prospectussen, cata
logi, foto's en dergelijke) over te leggen, waarin de machine wordt omschre
ven en waaruit het gebruik en de voornaamste eigenschappen kunnen worden
afgeleid; voor machines die in gedemonteerde staat of niet-gemonteerde staat
worden ingevoerd, kan bovendien een montageplan en een inhoudsopgave
van de verschillende colli's worden geëist.
3. Op verzoek van de aangever van de goederen en onder de voorwaarden en
bepalingen, vast te stellen door de bevoegde autoriteiten, kan het bepaalde in
algemene regel 2, onder a), eveneens worden toegepast op machines die in
deelzendingen worden ingevoerd.
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HOOFDSTUK 84
KERNREACTOREN, STOOMKETELS, MACHINES, TOESTELLEN EN
MECHANISCHE WERKTUIGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) molenstenen en dergelijke artikelen om te malen en andere artikelen, be
doeld bij hoofdstuk 68;
b) toestellen, machines en werktuigen (bijvoorbeeld pompen) van keramische
stoffen en keramische delen van toestellen, machines of werktuigen, van
onverschillig welke stof (hoofdstuk 69);
c) glaswerk voor laboratoria (post 7017); werken van glas voor technisch
gebruik (posten 7019 en 7020);
d) artikelen bedoeld bij de posten 7321 en 7322, alsmede dergelijke artikelen
van andere onedele metalen (hoofdstukken 74 tot en met 76 en 78 tot en
met 81);
e) stofzuigers bedoeld bij post 8508;
f) elektromechanische toestellen voor huishoudelijk gebruik, bedoeld bij post
8509; digitale fototoestellen bedoeld bij post 8525;
g) radiatoren voor de artikelen bedoeld bij afdeling XVII;
h) met de hand bediende mechanische vloervegers, zonder motor (post 9603).
2. Met inachtneming van het bepaalde in aantekening 3 op afdeling XVI en
aantekening 9 op dit hoofdstuk, worden machines en toestellen, die zowel
beantwoorden aan de omschrijving van de posten 8401 tot en met 8424 of
post 8486 als aan die van de posten 8425 tot en met 8480, ingedeeld onder de
posten 8401 tot en met 8424 of onder post 8486, naargelang van het geval.
Onder post 8419 worden echter niet ingedeeld:
a) broedmachines en kunstmoeders, voor de pluimveeteelt, alsmede kiemkas
ten (post 8436);
b) apparaten voor het bevochtigen van graan, voor de meelindustrie (post
8437);
c) diffusieketels en diffusiebatterijen, voor suikerfabrieken (post 8438);
d) thermische machines en thermische toestellen, voor de behandeling van
garen, van weefsel en van werken van textiel (post 8451);
e) apparaten, inrichtingen en laboratoriumuitrusting, voor het verrichten van
mechanische bewerkingen, waarbij een temperatuurverandering, hoewel
noodzakelijk, slechts van ondergeschikte betekenis is.
Voorts worden onder post 8422 niet ingedeeld:
a) naaimachines voor het dichtnaaien van verpakkingsmiddelen (post 8452);
b) kantoormachines en -toestellen bedoeld bij post 8472.
Onder post 8424 worden niet ingedeeld:
a) inktstraaldrukkers (post 8443);
b) waterstraalsnijmachines (post 8456).
3. Gereedschapswerktuigen voor het verspanend bewerken van ongeacht welk
materiaal, die zowel beantwoorden aan de omschrijving van post 8456 als aan
die van post 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 of 8465, worden ingedeeld
onder post 8456.
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4. Onder post 8457 worden uitsluitend ingedeeld gereedschapswerktuigen, an
dere dan draaibanken (draaicentra daaronder begrepen), voor het bewerken
van metaal, die verschillende soorten bewerkingen kunnen uitvoeren, en wel:
a) met gebruikmaking van automatische gereedschapswisseling vanuit een
magazijn, volgens een bewerkingsprogramma (bewerkingscentra);
b) door automatisch gebruik, gelijktijdig of achtereenvolgens, van verschil
lende bewerkingseenheden, waarbij het werkstuk niet wordt verplaatst
(enkel-stationsbewerkingsmachines), of
c) door automatische verplaatsing van het werkstuk naar verschillende be
werkingseenheden (meervoudige transferbewerkingsmachines).
5. A) Voor de toepassing van post 8471 wordt onder „automatische gegevens
verwerkende machines” verstaan machines die
1) het verwerkingsprogramma of de verwerkingsprogramma’s en ten min
ste de gegevens die voor de uitvoering van dit programma of deze
programma’s onmiddellijk noodzakelijk zijn, kunnen opslaan;
2) vrij kunnen worden geprogrammeerd overeenkomstig de behoeften van
de gebruiker;
3) door de gebruiker te bepalen rekenkundige bewerkingen kunnen uit
voeren, en
4) zonder menselijke tussenkomst een verwerkingsprogramma kunnen uit
voeren, waarbij zij in staat moeten zijn de uitvoering van het pro
gramma gedurende het verwerkingsverloop door logische beslissing
te wijzigen.
B) Automatische gegevensverwerkende machines kunnen voorkomen in de
vorm van systemen bestaande uit een variabel aantal afzonderlijke een
heden.
C) Met inachtneming van het bepaalde onder D) en E) hierna, wordt een
eenheid als een deel van een compleet systeem aangemerkt, indien zij aan
alle hierna omschreven voorwaarden voldoet, te weten:
1) zij moet van de soort zijn die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt ge
bruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem;
2) zij moet, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenschakeling van een of
meer andere eenheden, op de centrale verwerkingseenheid kunnen wor
den aangesloten, en
3) zij moet in staat zijn gegevens te ontvangen of te leveren in een vorm
— codes of signalen — die bruikbaar is voor het systeem.
Afzonderlijk aangeboden eenheden van een automatische gegevensverwer
kende machine worden onder post 8471 ingedeeld.
Toetsenborden, invoertoestellen met X-Y-coördinaten en schijvengeheu
geneenheden die voldoen aan het bepaalde in onderdeel C), onder 2) en
3), hiervoor, zijn evenwel in alle gevallen in te delen als eenheden bedoeld
bij post 8471.
D) Post 8471 omvat niet de navolgende toestellen indien zij afzonderlijk
worden aangeboden, zelfs indien zij beantwoorden aan alle in aantekening
5, onder C), hiervoor vermelde voorwaarden:
1) afdrukkers, kopieertoestellen, telekopieertoestellen, ook indien gecom
bineerd;
2) toestellen voor het zenden of ontvangen van spraak, van beelden of
van andere gegevens, daaronder begrepen toestellen voor de overdracht
in een kabelnetwerk of in een draadloos netwerk (zoals een lokaal
netwerk of een uitgestrekt netwerk);
3) luidsprekers en microfoons;
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4) televisiecamera’s, digitale fototoestellen en videocamera-opnametoe
stellen;
5) monitors en projectietoestellen, niet voorzien van ontvangtoestel voor
televisie.
E) Machines die een automatische gegevensverwerkende machine bevatten of
daarmede in samenhang worden gebruikt en die een eigen functie, andere
dan automatische gegevensverwerking, vervullen, worden ingedeeld onder
de post die overeenkomstig hun functie in aanmerking komt of, bij ont
breken daarvan, onder een sluitpost.
6. Gekalibreerde, gepolijste stalen kogels worden ingedeeld onder post 8482,
indien de maximumdiameter en de minimumdiameter niet meer dan 1 percent
verschillen van de nominale diameter, met dien verstande evenwel dat het
verschil niet meer mag bedragen dan 0,05 mm.
Stalen kogels die niet aan deze voorwaarde voldoen, worden ingedeeld onder
post 7326.
7. Machines die voor verschillende doeleinden kunnen worden gebezigd, wor
den, voor zover niet anders is bepaald en met inachtneming van het bepaalde
in aantekening 2 op dit hoofdstuk en van het bepaalde in aantekening 3 op
afdeling XVI, ingedeeld onder de post die van toepassing is op hun voor
naamste doeleinde. Indien een dergelijke post niet bestaat, dan wel niet is uit
te maken wat het voornaamste doeleinde is, worden machines die voor ver
schillende doeleinden kunnen worden gebezigd, ingedeeld onder post 8479.
Onder post 8479 worden in ieder geval ingedeeld machines voor het ver
vaardigen van touw of van kabel (bijvoorbeeld kabelslagmachines, kabeldraai
machines) van ongeacht welk materiaal.
8. Voor de toepassing van post 8470 heeft de term „zakformaat” slechts betrek
king op machines waarvan de afmetingen niet meer bedragen dan 170 mm ×
100 mm × 45 mm.
9. A) Aantekening 9, onder a), en b), op hoofdstuk 85 is eveneens van toepas
sing op de uitdrukkingen „halfgeleiderelementen” en „elektronische geïn
tegreerde schakelingen” zoals gebruikt in deze aantekening en in post
8486. Voor de toepassing van deze aantekening en van post 8486 omvat
de uitdrukking „halfgeleiderelementen” echter eveneens lichtgevoelige
halfgeleiderelementen en luminescentiedioden (leds).
B) Voor de toepassing van deze aantekening en van post 8486 wordt onder
de uitdrukking „vervaardiging van platte beeldschermen” verstaan, de ver
vaarding van platen of bladen (substraten) tot een plat scherm. Hieronder
wordt niet verstaan de vervaardiging van glas of de assemblage van ge
drukte schakelingen of van andere elektronische componenten op het
platte scherm. De uitdrukking „plat beeldscherm” omvat geen kathode
straalbuistechnologie.
C) Post 8486 omvat eveneens machines en apparaten van de soort die uit
sluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor:
1) de vervaardiging of de reparatie van maskers of systeemrasters („reti
cles”);
2) het samenvoegen van halfgeleiderelementen of van elektronische geïn
tegreerde schakelingen;
3) het heffen, hijsen, laden en lossen van staven, schijven (wafers), half
geleiderelementen, elektronische geïntegreerde schakelingen en platte
beeldschermen.
D) Onder voorbehoud van aantekening 1 op afdeling XVI en aantekening 1
op hoofdstuk 84, worden machines en apparaten die beantwoorden aan de
omschrijving van post 8486 ingedeeld onder deze post en niet onder een
andere post van de nomenclatuur.
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Aanvullende aantekeningen
1. Voor de toepassing van onderverdeling 8465 20 worden onder „bewerkings
centra” uitsluitend verstaan: de gereedschapswerktuigen voor het bewerken
van hout, van kurk, van been, van geharde rubber, van harde kunststof en
van dergelijke harde stoffen waarmee bewerkingen van verschillende aard
kunnen worden uitgevoerd met gebruikmaking van automatische gereed
schapswisseling vanuit een magazijn, volgens een bewerkingsprogramma.
2. Voor de toepassing van onderverdeling 8471 49 wordt onder „systemen” ver
staan automatische gegevensverwerkende machines waarvan de eenheden vol
doen aan de voorwaarden opgenomen in aantekening 5, onder C, op hoofd
stuk 84 en die ten minste een centrale verwerkingseenheid, een invoereenheid
(bijvoorbeeld een toetsenbord of een aftaster) en een uitvoereenheid (bijvoor
beeld een eenheid voor visuele presentatie of een afdrukker) bevatten.
3. Voor de toepassing van onderverdeling 8481 20 wordt onder „kleppen voor
oleohydraulische of pneumatische overbrenging” verstaan: de kleppen die
specifiek worden gebruikt voor de overdracht van druk in een hydraulisch
of pneumatisch systeem, waarbij de energiebron wordt geleverd in de vorm
van persvloeistoffen (vloeibaar of gasvormig). Het kan kleppen van elke soort
betreffen (bijvoorbeeld reduceerventielen of overloopkleppen). Onderverdeling
8481 20 heeft voorrang op alle andere onderverdelingen van post 8481.
4. Onderverdeling 8482 40 omvat uitsluitend lagers voorzien van rollen met op
alle plaatsen een gelijke diameter van niet meer dan 5 mm en met een lengte
van ten minste driemaal de diameter. De uiteinden van de rollen mogen zijn
afgerond.
Aanvullende aantekeningen (GN)
1. Als luchtvaartuigmotoren bedoeld bij de onderverdelingen 8407 10 en
8409 10 worden alleen aangemerkt motoren die zijn ingericht om te worden
voorzien van een luchtschroef of van een rotor.
2. Onderverdeling 8471 70 30 omvat eveneens cd-romlezers die geheugeneenhe
den zijn voor automatische gegevensverwerkende machines, bestaande uit
aandrijfeenheden bestemd voor het uitlezen van signalen van cd-roms, au
dio-cd's en foto-cd's en die zijn uitgerust met een uitgang voor een hoofd
telefoon, een geluidsvolumeregelaar of een aan-/uitknop.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

5,7

—

3,7

—

8401

Kernreactoren; niet-bestraalde splijtstofelementen (patronen)
voor kernreactoren; machines en apparaten voor isotopen
scheiding:

8401 10 00

– kernreactoren (Euratom)

8401 20 00

– machines en apparaten voor isotopenscheiding en delen daar

van (Euratom)
8401 30 00

– niet-bestraalde splijtstofelementen (patronen) (Euratom)

3,7

gi F/S

8401 40 00

– delen van kernreactoren (Euratom)

3,7

—

8402

Stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan ketels voor cen
trale verwarming die zowel heet water als lagedrukstoom kun
nen produceren; ketels voor oververhit water:

2,7

—

– stoomketels:

8402 11 00

– – waterpijpketels met een stoomproductie van meer dan 45

ton per uur
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2,7

—

8402 12 00

– – waterpijpketels met een stoomproductie van niet meer dan

45 ton per uur
8402 19

– – andere stoomketels, hybride ketels daaronder begrepen:

8402 19 10

– – – vlampijpketels

2,7

—

8402 19 90

– – – andere

2,7

—

8402 20 00

– ketels voor oververhit water

2,7

—

8402 90 00

– delen

2,7

—

8403

Ketels voor centrale verwarming, andere dan die bedoeld bij
post 8402:

8403 10

– ketels:

8403 10 10

– – van gietijzer

2,7

—

8403 10 90

– – andere

2,7

—

8403 90

– delen:

8403 90 10

– – van gietijzer

2,7

—

8403 90 90

– – andere

2,7

—

8404

Hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post 8402 of 8403 (bij
voorbeeld economisers of voorwarmers, oververhitters, roet
blazers, terugvoerinrichtingen voor vliegas); condensors voor
stoommachines:

8404 10 00

– hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post 8402 of 8403

2,7

—

8404 20 00

– condensors voor stoommachines

2,7

—

8404 90 00

– delen

2,7

—

8405

Generatoren voor watergas of voor luchtgas, ook indien met
bijbehorende zuiveringstoestellen; acetyleenontwikkelaars en
dergelijke gasgeneratoren werkend met water, ook indien
met bijbehorende zuiveringstoestellen:

8405 10 00

– generatoren voor watergas of voor luchtgas, ook indien met

1,7

—

1,7

—

2,7

—

bijbehorende zuiveringstoestellen; acetyleenontwikkelaars en
dergelijke gasgeneratoren werkend met water, ook indien
met bijbehorende zuiveringstoestellen
8405 90 00

– delen

8406

Stoomturbines en andere dampturbines:

8406 10 00

– turbines voor de voortstuwing van schepen
– andere turbines:

8406 81 00

– – met een vermogen van meer dan 40 MW

2,7

—

8406 82 00

– – met een vermogen van niet meer dan 40 MW

2,7

—

8406 90

– delen:

8406 90 10

– – loopschoepen, leischoepen en rotoren

2,7

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2,7

—

1,7 (1)

p/st

6,2

p/st

8406 90 90

– – andere

8407

Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder
begrepen:

8407 10 00

– luchtvaartuigmotoren
– motoren voor de voortstuwing van schepen:

8407 21

– – buitenboordmotoren:

8407 21 10

– – – met een cilinderinhoud van niet meer dan 325 cm

3

3

– – – met een cilinderinhoud van meer dan 325 cm :

8407 21 91

– – – – met een vermogen van niet meer dan 30 kW

4,2

p/st

8407 21 99

– – – – met een vermogen van meer dan 30 kW

4,2

p/st

8407 29 00

– – andere

4,2

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

4,2

p/st

– motoren met op- en neergaande zuigers, voor de voortbewe

ging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87:
3

8407 31 00

– – met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm

8407 32

– – met een cilinderinhoud van meer dan 50 doch niet meer

8407 32 10

– – – met een cilinderinhoud van meer dan 50 doch niet meer dan

8407 32 90

dan 250 cm3:
125 cm3

– – – met een cilinderinhoud van meer dan 125 doch niet meer dan

250 cm3

8407 33

– – met een cilinderinhoud van meer dan 250 doch niet meer

8407 33 20

– – – met een cilinderinhoud van meer dan 250 doch niet meer dan

8407 33 80

dan 1 000 cm3:
500 cm3

– – – met een cilinderinhoud van meer dan 500 doch niet meer dan

1 000 cm3

3

8407 34

– – met een cilinderinhoud van meer dan 1 000 cm :

8407 34 10

– – – bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs van

onderverdeling 8701 10, van motorvoertuigen van post 8703,
van motorvoertuigen van post 8704 met een motor met een
cilinderinhoud van minder dan 2 800 cm3, van motorvoertui
gen van post 8705 (2)
– – – andere:

8407 34 30

– – – – gebruikte

(1) De heffing van dit douanerecht is, op autonome basis, tijdelijk volledig geschorst voor de goederen die worden ingevoerd met als
bestemming om te dienen voor de montage op luchtvaartuigen zwaarder dan de lucht die zelf zonder heffing van douanerechten zijn
ingevoerd of in de Europese Unie zijn of worden gebouwd. De toepassing van deze schorsing is afhankelijk gesteld van de naleving
van de op dit gebied geldende voorwaarden en bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013
van het Europees Parlement en de Raad (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4,2

p/st

4,2

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

– – – – nieuwe, met een cilinderinhoud:
3

8407 34 91

– – – – – van niet meer dan 1 500 cm

8407 34 99

– – – – – van meer dan 1 500 cm

8407 90

– andere motoren:

8407 90 10

– – met een cilinderinhoud van niet meer dan 250 cm

3

3

3

– – met een cilinderinhoud van meer dan 250 cm :

8407 90 50

– – – bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs van

onderverdeling 8701 10, van motorvoertuigen van post 8703,
van motorvoertuigen van post 8704 met een motor met een
cilinderinhoud van minder dan 2 800 cm3, van motorvoertui
gen van post 8705 (1)
– – – andere:

8407 90 80

– – – – met een vermogen van niet meer dan 10 kW

4,2

p/st

8407 90 90

– – – – met een vermogen van meer dan 10 kW

4,2

p/st

8408

Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semi-dieselmoto
ren):

8408 10

– motoren voor de voortstuwing van schepen:

vrij

p/st

2,7

p/st

vrij

p/st

2,7

p/st

vrij

p/st

2,7

p/st

vrij

p/st

– – gebruikte:

8408 10 11

– – – bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en

met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling 8904 00 10
en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 8906 10 00 (1)
8408 10 19

– – – andere
– – nieuwe, met een vermogen:
– – – van niet meer dan 50 kW:

8408 10 23

– – – – bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en

met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling
8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling
8906 10 00 (1)
8408 10 27

– – – – andere
– – – van meer dan 50 doch niet meer dan 100 kW:

8408 10 31

– – – – bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en

met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling
8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling
8906 10 00 (1)
8408 10 39

– – – – andere
– – – van meer dan 100 doch niet meer dan 200 kW:

8408 10 41

– – – – bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en

met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling
8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling
8906 10 00 (1)

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2,7

p/st

vrij

p/st

2,7

p/st

vrij

p/st

2,7

p/st

vrij

p/st

2,7

p/st

vrij

p/st

2,7

p/st

vrij

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

4,2

p/st

8408 10 49

– – – – andere
– – – van meer dan 200 doch niet meer dan 300 kW:

8408 10 51

– – – – bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en

met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling
8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling
8906 10 00 (1)
8408 10 59

– – – – andere
– – – van meer dan 300 doch niet meer dan 500 kW:

8408 10 61

– – – – bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en

met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling
8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling
8906 10 00 (1)
8408 10 69

– – – – andere
– – – van meer dan 500 doch niet meer dan 1 000 kW:

8408 10 71

– – – – bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en

met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling
8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling
8906 10 00 (1)
8408 10 79

– – – – andere
– – – van meer dan 1 000 doch niet meer dan 5 000 kW:

8408 10 81

– – – – bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en

met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling
8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling
8906 10 00 (1)
8408 10 89

– – – – andere
– – – van meer dan 5 000 kW:

8408 10 91

– – – – bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en

met 8906, sleepboten bedoeld bij onderverdeling
8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling
8906 10 00 (1)
8408 10 99

– – – – andere

8408 20

– motoren voor de voortbeweging van voertuigen bedoeld bij

hoofdstuk 87:
8408 20 10

– – bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs van

onderverdeling 8701 10, van motorvoertuigen van post 8703,
van motorvoertuigen van post 8704 met een motor met een
cilinderinhoud van minder dan 2 500 cm3, van motorvoertuigen
van post 8705 (1)
– – andere:
– – – voor land- en bosbouwtractors op wielen, met een vermogen:

8408 20 31

– – – – van niet meer dan 50 kW

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8408 20 35

– – – – van meer dan 50 doch niet meer dan 100 kW

4,2

p/st

8408 20 37

– – – – van meer dan 100 kW

4,2

p/st

– – – voor andere voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87, met een

vermogen:
8408 20 51

– – – – van niet meer dan 50 kW

4,2

p/st

8408 20 55

– – – – van meer dan 50 doch niet meer dan 100 kW

4,2

p/st

8408 20 57

– – – – van meer dan 100 doch niet meer dan 200 kW

4,2

p/st

8408 20 99

– – – – van meer dan 200 kW

4,2

p/st

8408 90

– andere motoren:

8408 90 21

– – voor de voortbeweging van spoorvoertuigen

4,2

p/st

4,2

p/st

– – andere:

8408 90 27

– – – gebruikte
– – – nieuwe, met een vermogen:

8408 90 41

– – – – van niet meer dan 15 kW

4,2

p/st

8408 90 43

– – – – van meer dan 15 doch niet meer dan 30 kW

4,2

p/st

8408 90 45

– – – – van meer dan 30 doch niet meer dan 50 kW

4,2

p/st

8408 90 47

– – – – van meer dan 50 doch niet meer dan 100 kW

4,2

p/st

8408 90 61

– – – – van meer dan 100 doch niet meer dan 200 kW

4,2

p/st

8408 90 65

– – – – van meer dan 200 doch niet meer dan 300 kW

4,2

p/st

8408 90 67

– – – – van meer dan 300 doch niet meer dan 500 kW

4,2

p/st

8408 90 81

– – – – van meer dan 500 doch niet meer dan 1 000 kW

4,2

p/st

8408 90 85

– – – – van meer dan 1 000 doch niet meer dan 5 000 kW

4,2

p/st

8408 90 89

– – – – van meer dan 5 000 kW

4,2

p/st

8409

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of
hoofdzakelijk bestemd zijn voor motoren bedoeld bij post 8407
of 8408:

8409 10 00

– voor luchtvaartuigmotoren

1,7 (1)

—

2,7

—

– andere:

8409 91 00

– – delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of

hoofdzakelijk bestemd zijn voor zuigermotoren met vonk
ontsteking

(1) De heffing van dit douanerecht is, op autonome basis, tijdelijk volledig geschorst voor de goederen die worden ingevoerd met als
bestemming om te dienen voor de montage op luchtvaartuigen zwaarder dan de lucht die zelf zonder heffing van douanerechten zijn
ingevoerd of in de Europese Unie zijn of worden gebouwd. De toepassing van deze schorsing is afhankelijk gesteld van de naleving
van de op dit gebied geldende voorwaarden en bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013
van het Europees Parlement en de Raad (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2,7

—

4,5

—

4,5

—

8409 99 00

– – andere

8410

Waterturbines, waterraderen (waterwielen) en regulators
daarvoor:
– waterturbines en waterraderen (waterwielen):

8410 11 00

– – met een vermogen van niet meer dan 1 000 kW

8410 12 00

– – met een vermogen van meer dan 1 000 doch niet meer dan

10 000 kW
8410 13 00

– – met een vermogen van meer dan 10 000 kW

4,5

—

8410 90 00

– delen, regulators daaronder begrepen

4,5

—

8411

Turbinestraalmotoren; schroefturbines en andere gasturbines:

3,2 (1)

p/st

2,7 (1)

p/st

2,7 (1)

p/st

2,7 (1)

p/st

3,6 (1)

p/st

2,7 (1)

p/st

2,7 (1)

p/st

4,1

p/st

4,1

p/st

4,1

p/st

4,1

p/st

2,7 (1)

—

– turbinestraalmotoren:

8411 11 00

– – met een stuwkracht van niet meer dan 25 kN

8411 12

– – met een stuwkracht van meer dan 25 kN:

8411 12 10

– – – met een stuwkracht van meer dan 25 doch niet meer dan 44

kN
8411 12 30

– – – met een stuwkracht van meer dan 44 doch niet meer dan 132

kN
8411 12 80

– – – met een stuwkracht van meer dan 132 kN
– schroefturbines:

8411 21 00

– – met een vermogen van niet meer dan 1 100 kW

8411 22

– – met een vermogen van meer dan 1 100 kW:

8411 22 20

– – – met een vermogen van meer dan 1 100 doch niet meer dan

3 730 kW
8411 22 80

– – – met een vermogen van meer dan 3 730 kW
– andere gasturbines:

8411 81 00

– – met een vermogen van niet meer dan 5 000 kW

8411 82

– – met een vermogen van meer dan 5 000 kW:

8411 82 20

– – – met een vermogen van meer dan 5 000 doch niet meer dan

20 000 kW
8411 82 60

– – – met een vermogen van meer dan 20 000 doch niet meer dan

50 000 kW
8411 82 80

– – – met een vermogen van meer dan 50 000 kW
– delen:

8411 91 00

– – van turbinestraalmotoren of van schroefturbines

(1) De heffing van dit douanerecht is, op autonome basis, tijdelijk volledig geschorst voor de goederen die worden ingevoerd met als
bestemming om te dienen voor de montage op luchtvaartuigen zwaarder dan de lucht die zelf zonder heffing van douanerechten zijn
ingevoerd of in de Europese Unie zijn of worden gebouwd. De toepassing van deze schorsing is afhankelijk gesteld van de naleving
van de op dit gebied geldende voorwaarden en bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013
van het Europees Parlement en de Raad (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4,1

—

2,2 (1)

p/st

8411 99 00

– – andere

8412

Andere motoren en andere krachtmachines:

8412 10 00

– straalmotoren (reactiemotoren), andere dan turbinestraalmo

toren
– hydraulische motoren en hydraulische krachtmachines:

8412 21

– – rechtlijnig werkend (cilinders):

8412 21 20

– – – hydraulische systemen

2,7

—

8412 21 80

– – – andere

2,7

—

8412 29

– – andere:

8412 29 20

– – – hydraulische systemen

4,2

—

– – – andere:

8412 29 81

– – – – hydraulische motoren

4,2

—

8412 29 89

– – – – andere

4,2

—

– pneumatische motoren en pneumatische krachtmachines:

8412 31 00

– – rechtlijnig werkend (cilinders)

4,2

—

8412 39 00

– – andere

4,2

—

8412 80

– andere:

8412 80 10

– – stoommachines en krachtwerktuigen voor andere dampen

2,7

—

8412 80 80

– – andere

4,2

—

8412 90

– delen:

8412 90 20

– – van straalmotoren (reactiemotoren), andere dan turbinestraal

1,7 (1)

—

motoren
8412 90 40

– – van hydraulische motoren en hydraulische krachtmachines

2,7

—

8412 90 80

– – andere

2,7

—

8413

Pompen voor vloeistoffen, ook indien voorzien van een meet
toestel; elevatoren voor vloeistoffen:

1,7

p/st

1,7

p/st

1,7

p/st

– pompen voorzien van een meettoestel of ingericht om van een

meettoestel te worden voorzien:
8413 11 00

– – distributiepompen voor motorbrandstof of voor smeermid

delen, van de soort gebruikt in benzinestations en garages
8413 19 00

– – andere

8413 20 00

– handpompen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling

8413 11 of 8413 19
8413 30

– brandstof-, olie- en koelvloeistofpompen voor explosiemoto

ren of voor verbrandingsmotoren:

(1) De heffing van dit douanerecht is, op autonome basis, tijdelijk volledig geschorst voor de goederen die worden ingevoerd met als
bestemming om te dienen voor de montage op luchtvaartuigen zwaarder dan de lucht die zelf zonder heffing van douanerechten zijn
ingevoerd of in de Europese Unie zijn of worden gebouwd. De toepassing van deze schorsing is afhankelijk gesteld van de naleving
van de op dit gebied geldende voorwaarden en bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013
van het Europees Parlement en de Raad (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8413 30 20

– – injectiepompen

1,7

p/st

8413 30 80

– – andere

1,7

p/st

8413 40 00

– betonpompen

1,7

p/st

8413 50

– andere oscillerende verdringerpompen:

8413 50 20

– – hydraulische aggregaten

1,7

—

8413 50 40

– – doseerpompen

1,7

p/st

– – andere:
– – – zuiger- en plunjerpompen:

8413 50 61

– – – – hydraulische pompen

1,7

p/st

8413 50 69

– – – – andere

1,7

p/st

8413 50 80

– – – andere

1,7

p/st

8413 60

– andere roterende verdringerpompen:

8413 60 20

– – hydraulische aggregaten

1,7

—

– – andere:
– – – tandwielpompen:

8413 60 31

– – – – hydraulische pompen

1,7

p/st

8413 60 39

– – – – andere

1,7

p/st

– – – schottenpompen:

8413 60 61

– – – – hydraulische pompen

1,7

p/st

8413 60 69

– – – – andere

1,7

p/st

8413 60 70

– – – schroefspindelpompen

1,7

p/st

8413 60 80

– – – andere

1,7

p/st

8413 70

– andere centrifugaalpompen:
– – onderwaterpompen:

8413 70 21

– – – eentraps

1,7

p/st

8413 70 29

– – – meertraps

1,7

p/st

8413 70 30

– – circulatiepompen voor centrale verwarming of voor warm wa

1,7

p/st

1,7

p/st

1,7

p/st

ter
– – andere, met een uitlaatopening met een doorsnede:

8413 70 35

– – – van niet meer dan 15 mm
– – – van meer dan 15 mm:

8413 70 45

– – – – kanaalwaaierpompen en zijkanaalpompen
– – – – radiale pompen:
– – – – – eentraps:
– – – – – – met eenzijdige instroming:
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8413 70 51

– – – – – – – monobloc

1,7

p/st

8413 70 59

– – – – – – – andere

1,7

p/st

8413 70 65

– – – – – – met meerzijdige instroming

1,7

p/st

8413 70 75

– – – – – meertraps

1,7

p/st

– – – – andere centrifugaalpompen:

8413 70 81

– – – – – eentraps

1,7

p/st

8413 70 89

– – – – – meertraps

1,7

p/st

– andere pompen; elevatoren voor vloeistoffen:

8413 81 00

– – pompen

1,7

p/st

8413 82 00

– – elevatoren voor vloeistoffen

1,7

p/st

– delen:

8413 91 00

– – van pompen

1,7

—

8413 92 00

– – van elevatoren voor vloeistoffen

1,7

—

8414

Luchtpompen, vacuümpompen, compressoren voor lucht of
voor andere gassen, alsmede ventilatoren; damp- of wasem
afzuigkappen met ingebouwde ventilator, ook indien met filter:

8414 10

– vacuümpompen:

8414 10 15

– – van de soort die wordt gebruikt voor de vervaardiging van

vrij

p/st

1,7

p/st

halfgeleiders of die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt
voor de vervaardiging van platte beeldschermen
– – andere:

8414 10 25

– – – draaizuigerpompen, schottenpompen, moleculaire pompen en

rootspompen
– – – andere:

8414 10 81

– – – – diffusiepompen, cryopompen en adsorptiepompen

1,7

p/st

8414 10 89

– – – – andere

1,7

p/st

8414 20

– hand- en voetpompen, voor lucht:

8414 20 20

– – handbediende pompen voor rijwielen

1,7

p/st

8414 20 80

– – andere

2,2

p/st

8414 30

– compressoren van de soort gebruikt in koelinstallaties:

8414 30 20

– – met een vermogen van niet meer dan 0,4 kW

2,2

p/st

– – met een vermogen van meer dan 0,4 kW:

8414 30 81

– – – hermetisch of halfhermetisch

2,2

p/st

8414 30 89

– – – andere

2,2

p/st

8414 40

– luchtcompressoren gemonteerd op een verrijdbaar onderstel

dat is ingericht om door een voertuig te worden getrokken:

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 625
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2,2

p/st

2,2

p/st

3,2

p/st

vrij

p/st

3

8414 40 10

– – met een capaciteit per minuut van niet meer dan 2 m

8414 40 90

– – met een capaciteit per minuut van meer dan 2 m

3

– ventilatoren:

8414 51 00

– – tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en dakventilatoren,

met ingebouwde elektromotor met een vermogen van niet
meer dan 125 W
8414 59

– – andere:

8414 59 15

– – – ventilatoren, van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk

wordt gebruikt voor de koeling van microprocessoren, tele
communicatietoestellen, automatische gegevensverwerkende
machines of eenheden van automatische gegevensverwer
kende machines
– – – andere:

8414 59 25

– – – – axiale

2,3

p/st

8414 59 35

– – – – centrifugale

2,3

p/st

8414 59 95

– – – – andere

2,3

p/st

8414 60 00

– afzuigkappen waarvan de langste horizontale zijde een lengte

2,7

p/st

heeft van niet meer dan 120 cm
8414 80

– andere:
– – turbocompressoren:

8414 80 11

– – – eentraps

2,2

p/st

8414 80 19

– – – meertraps

2,2

p/st

2,2

p/st

2,2

p/st

2,2

p/st

2,2

p/st

2,2

p/st

– – oscillerende verdringercompressoren waarmee een overdruk

kan worden verkregen:
– – – van niet meer dan 15 bar, met een capaciteit per uur:
3

8414 80 22

– – – – van niet meer dan 60 m

8414 80 28

– – – – van meer dan 60 m

3

– – – van meer dan 15 bar, met een capaciteit per uur:
3

8414 80 51

– – – – van niet meer dan 120 m

8414 80 59

– – – – van meer dan 120 m

3

– – roterende verdringercompressoren:

8414 80 73

– – – met een as
– – – met meer assen:

8414 80 75

– – – – schroefcompressoren

2,2

p/st

8414 80 78

– – – – andere

2,2

p/st

8414 80 80

– – andere

2,2

p/st

8414 90 00

– delen

2,2

—
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2,2

—

2,5

—

2,7

—

2,7

—

8415

Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in
besloten ruimten, bestaande uit een door een motor aangedre
ven ventilator en elementen voor het wijzigen van de tempe
ratuur en de vochtigheid van de lucht, die waarmee de voch
tigheid van de lucht niet afzonderlijk kan worden geregeld
daaronder begrepen:

8415 10

– van de soort die aan een raam, muur, plafond of vloer wordt

bevestigd en die uit één enkele eenheid bestaat of van het
type „split-systeem” (systemen met afzonderlijke elementen):
8415 10 10

– – van de soort die uit één enkele eenheid bestaat

8415 10 90

– – van het type „split-systeem” (systemen met afzonderlijke ele

menten)
8415 20 00

– van de soort gebruikt voor het comfort van personen in

motorvoertuigen
– andere:

8415 81 00

– – uitgerust met een koeltechnische inrichting en voorzien van

een klep voor het omkeren van de werking daarvan (om
keerbare warmtepompen)
8415 82 00

– – andere, voorzien van een koeltechnische inrichting

2,7

—

8415 83 00

– – niet voorzien van een koeltechnische inrichting

2,7

—

8415 90 00

– delen

2,7

—

8416

Branders voor het stoken van vuurhaarden met vloeibare
brandstof, met verpoederde vaste brandstof of met gas; auto
matische stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde werpen schroefstokers, mechanische roosters, mechanische toestel
len voor het verwijderen van as en dergelijke inrichtingen:

8416 10

– branders voor vloeibare brandstof:

8416 10 10

– – met automatische controle-inrichting

1,7

p/st

8416 10 90

– – andere

1,7

p/st

8416 20

– andere branders, branders voor meer dan een soort brand

1,7

p/st

stof daaronder begrepen:
8416 20 10

– – enkel voor gas (monobloc) met ingebouwde ventilator en con

trole-inrichting
– – andere:

8416 20 20

– – – branders voor meer dan een soort brandstof

1,7

p/st

8416 20 80

– – – andere

1,7

—

8416 30 00

– automatische stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde

1,7

—

1,7

—

1,7

—

werp- en schroefstokers, mechanische roosters, mechanische
toestellen voor het verwijderen van as en dergelijke inrich
tingen
8416 90 00

– delen

8417

Industriële ovens en ovens voor laboratoria, ovens voor ver
branding van afval daaronder begrepen, niet elektrisch:

8417 10 00

– roostovens en gietovens voor ertsen, smeltovens voor metalen

en andere ovens voor thermische behandeling van ertsen of
van metalen
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8417 20

– bakkersovens:

8417 20 10

– – tunnelovens

1,7

—

8417 20 90

– – andere

1,7

—

8417 80

– andere:

8417 80 30

– – ovens voor het bakken van keramische producten

1,7

p/st

8417 80 50

– – ovens voor het bakken van cement, glas of chemische produc

ten

1,7

p/st

8417 80 70

– – andere

1,7

—

8417 90 00

– delen

1,7

—

8418

Koelkasten, vrieskasten en andere machines, apparaten en toe
stellen voor de koeltechniek, al dan niet elektrisch werkend;
warmtepompen, andere dan klimaatregelingstoestellen bedoeld
bij post 8415:

8418 10

– koelkast-vrieskastcombinaties,

voorzien van afzonderlijke

buitendeuren:
8418 10 20

– – met een capaciteit van meer dan 340 l

1,9

p/st

8418 10 80

– – andere

1,9

p/st

1,5

p/st

– koelkasten voor huishoudelijk gebruik:

8418 21

– – met compressiekoeling:

8418 21 10

– – – met een capaciteit van meer dan 340 l
– – – andere:

8418 21 51

– – – – tafelmodel

2,5

p/st

8418 21 59

– – – – om te worden ingebouwd

1,9

p/st

– – – – andere, met een capaciteit:

8418 21 91

– – – – – van niet meer dan 250 l

2,5

p/st

8418 21 99

– – – – – van meer dan 250 doch niet meer dan 340 l

1,9

p/st

8418 29 00

– – andere

2,2

p/st

8418 30

– vrieskisten met een capaciteit van niet meer dan 800 l:

8418 30 20

– – met een capaciteit van niet meer dan 400 l

2,2

p/st

8418 30 80

– – met een capaciteit van meer dan 400 doch niet meer dan 800 l

2,2

p/st

8418 40

– vrieskasten met een capaciteit van niet meer dan 900 l:

8418 40 20

– – met een capaciteit van niet meer dan 250 l

2,2

p/st

8418 40 80

– – met een capaciteit van meer dan 250 doch niet meer dan 900 l

2,2

p/st
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8418 50

– andere meubelen (kisten, kasten, vitrines, toonbanken en der

gelijke) voor het bewaren en het uitstallen, uitgerust met
koel- of vriesinrichting:
– – koelvitrines en koeltoonbanken, met ingebouwde koelgroep of

verdamper:
8418 50 11

– – – voor diepvriesproducten

2,2

p/st

8418 50 19

– – – andere

2,2

p/st

8418 50 90

– – andere koelmeubelen

2,2

p/st

2,2

—

2,2

—

2,2

—

2,2

—

2,2

—

– andere machines en toestellen voor de koel- en vriestechniek;

warmtepompen:
8418 61 00

– – warmtepompen, andere dan machines en apparaten voor

de regeling van het klimaat bedoeld bij 8415
8418 69 00

– – andere
– delen:

8418 91 00

– – meubelen ingericht om van een koeltechnische inrichting te

worden voorzien
8418 99

– – andere:

8418 99 10

– – – verdampers en condensors, andere dan voor apparaten voor

huishoudelijk gebruik
8418 99 90

– – – andere

8419

Toestellen, apparaten, inrichtingen en laboratoriumuitrusting,
ook indien elektrisch verhit (met uitzondering van ovens en
andere toestellen bedoeld bij post 8514), voor de behandeling
van stoffen volgens werkwijzen waarbij temperatuurverande
ring nodig is, zoals verwarmen, koken, branden, roosten, dis
tilleren, rectificeren, steriliseren, pasteuriseren, stomen, dro
gen, uitdampen, verdampen, condenseren of afkoelen, andere
dan toestellen en apparaten voor huishoudelijk gebruik; gei
sers (doorstroomtoestellen) en andere heetwatertoestellen
(voorraadtoestellen of boilers), niet elektrisch:
– geisers en andere heetwatertoestellen, niet elektrisch:

8419 11 00

– – gasgeisers

2,6

—

8419 19 00

– – andere

2,6

—

8419 20 00

– sterilisatoren voor medisch, chirurgisch of laboratorium

vrij

—

gebruik
– droogtoestellen:

8419 31 00

– – voor landbouwproducten

1,7

—

8419 32 00

– – voor hout, papierstof, papier of karton

1,7

—

8419 39 00

– – andere

1,7

—

8419 40 00

– distilleertoestellen en rectificeertoestellen

1,7

—

8419 50

– warmtewisselaars:
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vrij

—

1,7

—

1,7

—

2,7

—

1,7

—

1,7

—

2,4

—

2,4

—

8419 50 20

– – warmtewisselaars, vervaardigd van fluorpolymeren, met in- en

uitlaatbuizen met een binnendiameter van 3 cm of minder
8419 50 80

– – andere

8419 60 00

– apparaten en inrichtingen voor het vloeibaar maken van

lucht of van andere gassen
– andere toestellen, apparaten en inrichtingen:

8419 81

– – voor het bereiden van warme dranken of voor het koken,

bakken of opwarmen van spijzen:
8419 81 20

– – – percolators en andere apparaten voor het bereiden van koffie

en andere warme dranken
8419 81 80

– – – andere

8419 89

– – andere:

8419 89 10

– – – koelapparaten en -inrichtingen met circulatie van eigen water,

waarbij de warmte-uitwisseling niet plaatsvindt via een schei
dingswand
8419 89 30

– – – apparaten en inrichtingen voor het onder vacuüm opdampen

van metalen
8419 89 98

– – – andere

8419 90

– delen:

8419 90 15

– – van sterilisatoren bedoeld bij onderverdeling 8419 20 00

vrij

—

8419 90 85

– – andere

1,7

—

8420

Kalanders en walsmachines, andere dan voor metalen of voor
glas, alsmede cilinders daarvoor:

8420 10

– kalanders en walsmachines:

8420 10 10

– – van de soort gebruikt in de textielindustrie

1,7

—

8420 10 30

– – van de soort gebruikt in de papierindustrie

1,7

—

vrij

—

1,7

—

– – andere:

8420 10 81

– – – walsmachines van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk

wordt gebruikt voor de vervaardiging van substraten voor
gedrukte schakelingen of van gedrukte schakelingen
8420 10 89

– – – andere
– delen:

8420 91

– – cilinders:

8420 91 10

– – – van gietijzer

1,7

—

8420 91 80

– – – andere

2,2

—

8420 99 00

– – andere

2,2

—

8421

Centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen; toestel
len voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen of van gas
sen:
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– centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen:

8421 11 00

– – melkontromers

2,2

—

8421 12 00

– – centrifuges voor wasgoed

2,7

p/st

8421 19

– – andere:

8421 19 20

– – – centrifuges van de soort gebruikt in laboratoria

1,5

—

8421 19 70

– – – andere

vrij

—

1,7

—

1,7

—

1,7

—

vrij

—

1,7

—

1,7

—

vrij

—

1,7

—

– toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen:

8421 21 00

– – voor het filtreren of zuiveren van water

8421 22 00

– – voor het filtreren of zuiveren van dranken, andere dan

water
8421 23 00

– – smeerolie- en brandstoffilters voor explosiemotoren of voor

verbrandingsmotoren
8421 29

– – andere:

8421 29 20

– – – van fluorpolymeren en met een filter of zuiveringsmembraan

met een dikte van niet meer dan 140 micrometer
8421 29 80

– – – andere
– toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen:

8421 31 00

– – luchtfilters voor explosiemotoren of voor verbrandings

motoren
8421 39

– – andere:

8421 39 15

– – – met behuizing van roestvrij staal en in- en uitlaatbuizen met

een binnendiameter van niet meer dan 1,3 cm
– – – andere:

8421 39 25

– – – – toestellen voor het filtreren of zuiveren van lucht
– – – – toestellen voor het filtreren of zuiveren van andere gassen:

8421 39 35

– – – – – katalytisch werkend

1,7

—

8421 39 85

– – – – – andere

1,7

—

1,7

—

vrij

—

1,7

—

– delen:

8421 91 00

– – van centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen

8421 99

– – andere:

8421 99 10

– – – delen van machines, van apparaten of van toestellen van

onderverdelingen 8421 29 20 of 8421 39 15
8421 99 90

– – – andere
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8422

Machines voor het afwassen van vaatwerk; machines en toe
stellen voor het reinigen of het drogen van flessen en andere
bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het vullen, slui
ten of etiketteren van flessen, van bussen, van zakken of van
andere bergings middelen; machines en toestellen voor het
capsuleren van flessen, van potten, van tubes en van dergelijke
bergingsmiddelen; andere verpakkingsmachines (krimpver
pakkingsmachines en -toestellen daaronder begrepen); toestel
len voor het persen van koolzuur in dranken:
– machines voor het afwassen van vaatwerk:

8422 11 00

– – voor huishoudelijk gebruik

2,7

p/st

8422 19 00

– – andere

1,7

p/st

8422 20 00

– machines en toestellen voor het reinigen of het drogen van

1,7

—

1,7

—

1,7

—

flessen en andere bergingsmiddelen
8422 30 00

– machines en toestellen voor het vullen, sluiten of etiketteren

van flessen, van bussen, van zakken of van andere bergings
middelen; machines en toestellen voor het capsuleren van
flessen, van potten, van tubes en van dergelijke bergingsmid
delen; toestellen voor het persen van koolzuur in dranken
8422 40 00

– andere verpakkingsmachines (krimpverpakkingsmachines en

-toestellen daaronder begrepen)
8422 90

– delen:

8422 90 10

– – van machines voor het afwassen van vaatwerk

1,7

—

8422 90 90

– – andere

1,7

—

8423

Weegtoestellen en weeginrichtingen, tel- en controletoestellen
waarvan de werking op weging berust daaronder begrepen,
doch met uitzondering van precisiebalansen met een gevoelig
heid van 5 cg of beter; gewichten voor weegtoestellen van alle
soorten:

8423 10

– personenweegtoestellen, babyweegtoestellen daaronder begre

pen; huishoudweegschalen:
8423 10 10

– – huishoudweegschalen

1,7

p/st

8423 10 90

– – andere

1,7

p/st

8423 20

– toestellen voor het continuwegen van goederen op transport

banden:
8423 20 10

– – met gebruikmaking van elektronische middelen voor het wegen

vrij

p/st

8423 20 90

– – andere

1,7

p/st

8423 30

– toestellen voor het afwegen van constante hoeveelheden en

weegtoestellen voor het vullen van zakken of andere ber
gingsmiddelen:
8423 30 10

– – die gebruikmaken van elektronische middelen voor het wegen

vrij

p/st

8423 30 90

– – andere

1,7

p/st

– andere weegtoestellen en weeginrichtingen:

8423 81

– – met een weegvermogen van niet meer dan 30 kg:
– – – die gebruikmaken van elektronische middelen voor het we

gen:
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vrij

p/st

vrij

p/st

8423 81 21

– – – – gewichtssorteermachines en automatische controleweegtoe

stellen die het gewicht toetsen aan een standaardgewicht
8423 81 23

– – – – toestellen en inrichtingen voor het wegen en etiketteren van

verpakte goederen
8423 81 25

– – – – weegschalen voor toonbankgebruik

vrij

p/st

8423 81 29

– – – – andere

vrij

p/st

8423 81 80

– – – andere

1,7

p/st

8423 82

– – met een weegvermogen van meer dan 30 doch niet meer

vrij

p/st

1,7

p/st

1,7

p/st

dan 5 000 kg:
8423 82 20

– – – die gebruikmaken van elektronische middelen voor het we

gen, met uitzondering van machines voor het wegen van
motorvoertuigen
– – – andere:

8423 82 81

– – – – gewichtssorteermachines en automatische controleweegtoe

stellen die het gewicht toetsen aan een standaardgewicht
8423 82 89

– – – – andere

8423 89

– – andere:

8423 89 20

– – – die gebruikmaken van elektronische middelen voor het wegen

vrij

p/st

8423 89 80

– – – andere

1,7

p/st

8423 90

– gewichten voor weegtoestellen van alle soorten; delen van

vrij

—

1,7

—

weegtoestellen en weeginrichtingen:
8423 90 10

– – delen van weegtoestellen en weeginrichtingen van de onder

verdelingen 8423 20 10, 8423 30 10, 8423 81 21, 8423 81 23,
8423 81 25, 8423 81 29, 8423 82 20 of 8423 89 20
8423 90 90

– – andere

8424

Mechanische toestellen (ook indien voor handkracht) voor het
spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of van poe
der; blusapparaten (ook indien gevuld); spuitpistolen en der
gelijke toestellen; zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en
dergelijke straaltoestellen:

8424 10 00

– blusapparaten, ook indien gevuld

1,7

—

8424 20 00

– spuitpistolen en dergelijke toestellen

1,7

—

8424 30

– zandstraaltoestellen,

stoomstraaltoestellen

en

dergelijke

straaltoestellen:
– – toestellen, met ingebouwde motor, voor het reinigen met water:

8424 30 01

– – – voorzien van een verwarmingsinrichting

1,7

p/st

8424 30 08

– – – andere

1,7

p/st

1,7

—

– – andere toestellen:

8424 30 10

– – – met perslucht
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1,7

—

1,7

p/st

1,7

p/st

1,7

p/st

8424 30 90

– – – andere
– sproeiers voor de land- of tuinbouw:

8424 41 00

– – draagbare sproeiers

8424 49

– – andere:

8424 49 10

– – – toestellen voor het spuiten, verspreiden of verstuiven, speciaal

vervaardigd om te worden gemonteerd op of te worden ge
trokken door een tractor
8424 49 90

– – – andere
– andere toestellen:

8424 82

– – voor de land- of tuinbouw:

8424 82 10

– – – watersproeitoestellen

1,7

—

8424 82 90

– – – andere

1,7

—

8424 89

– – andere:

8424 89 40

– – – mechanische toestellen voor het spuiten, verspreiden of ver

vrij

—

1,7

—

vrij

—

1,7

—

stuiven, van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt
gebruikt voor de vervaardiging van gedrukte schakelingen of
assemblages van gedrukte schakelingen
8424 89 70

– – – andere

8424 90

– delen:

8424 90 20

– – delen

van
8424 89 40

mechanische

toestellen

van

onderverdeling

8424 90 80

– – andere

8425

Takels; lieren (windassen) en kaapstanders; dommekrachten
en vijzels:
– takels:

8425 11 00

– – met elektromotor

vrij

p/st

8425 19 00

– – andere

vrij

p/st

– lieren; kaapstanders:

8425 31 00

– – met elektromotor

vrij

p/st

8425 39 00

– – andere

vrij

p/st

vrij

p/st

– dommekrachten en vijzels:

8425 41 00

– – stationaire hefbruggen van de soort gebruikt in garage

werkplaatsen
8425 42 00

– – andere dommekrachten en vijzels, hydraulisch werkend

vrij

p/st

8425 49 00

– – andere

vrij

p/st

8426

Dirkkranen; hijskranen, vervoerkabels daaronder begrepen;
hefportalen, portaalwagens en transportwagens met kraan:
– loopkranen, laadbruggen, bokkranen, hefportalen en portaal

wagens:
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8426 11 00

– – loopkranen

vrij

—

8426 12 00

– – verrijdbare hefportalen op luchtbanden en portaalwagens

vrij

—

8426 19 00

– – andere

vrij

—

8426 20 00

– torenkranen

vrij

—

8426 30 00

– portaalkranen

vrij

—

– andere machines en toestellen, met eigen beweegkracht:

8426 41 00

– – op luchtbanden

vrij

—

8426 49 00

– – andere

vrij

—

vrij

p/st

– andere machines en toestellen:

8426 91

– – ontworpen om op een wegvoertuig te worden gemonteerd:

8426 91 10

– – – hydraulische kranen voor het laden of het lossen van het

voertuig
8426 91 90

– – – andere

vrij

—

8426 99 00

– – andere

vrij

—

8427

Vorkheftrucks; andere transportwagentjes met hef- of hanteer
inrichting:

8427 10

– transportwagens met eigen beweegkracht, aangedreven door

een elektromotor:
8427 10 10

– – met een hefvermogen van 1 m of meer

4,5

p/st

8427 10 90

– – andere

4,5

p/st

8427 20

– andere transportwagens met eigen beweegkracht:
– – met een hefvermogen van 1 m of meer:

8427 20 11

– – – vork- en andere heftrucks voor alle terreinen

4,5

p/st

8427 20 19

– – – andere

4,5

p/st

8427 20 90

– – andere

4,5

p/st

8427 90 00

– andere transportwagens

4

p/st

8428

Andere hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen, alsmede
andere machines en toestellen voor het hanteren van goederen
(bijvoorbeeld liften, roltrappen, transportbanden, kabelbanen):

8428 10

– personen- en goederenliften, bakkenliften daaronder begre

pen:
8428 10 20

– – elektrische

vrij

—

8428 10 80

– – andere

vrij

—

8428 20

– pneumatische transportinrichtingen:

8428 20 20

– – voor stortgoederen

vrij

—
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vrij

—

8428 20 80

– – andere
– andere continuwerkende transportinrichtingen voor goede

ren:
8428 31 00

– – speciaal ontworpen voor ondergronds gebruik

vrij

—

8428 32 00

– – andere, werkend met bakken

vrij

—

8428 33 00

– – andere, werkend met banden

vrij

—

8428 39

– – andere:

8428 39 20

– – – rollenbanen en zogenaamde castors

vrij

—

8428 39 90

– – – andere

vrij

—

8428 40 00

– roltrappen en rolpaden

vrij

—

8428 60 00

– kabelbanen, stoelliften en skisleepliften daaronder begrepen;

vrij

—

tor

vrij

—

8428 90 79

– – – andere

vrij

—

8428 90 90

– – andere

vrij

—

8429

Bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mecha
nische schoppen, excavateurs (emmergravers), laadschoppen,
wegwalsen, schapenpootwalsen en andere bodemverdichtings
machines, met eigen beweegkracht:

trekmechanismen voor kabelsporen
8428 90

– andere machines en toestellen:
– – laadtoestellen speciaal vervaardigd om te worden gebruikt in de

landbouw:
8428 90 71

– – – vervaardigd om te worden gemonteerd op een landbouwtrac

– bulldozers en angledozers:

8429 11 00

– – op rupsbanden

vrij

p/st

8429 19 00

– – andere

vrij

p/st

8429 20 00

– egaliseermachines

vrij

p/st

8429 30 00

– schrapers

vrij

p/st

8429 40

– wegwalsen, schapenpootwalsen en andere bodemverdich

tingsmachines:
– – wegwalsen:

8429 40 10

– – – trilwalsen

vrij

p/st

8429 40 30

– – – andere

vrij

p/st

8429 40 90

– – schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines

vrij

p/st

vrij

p/st

– mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers) en laad

schoppen:
8429 51

– – laadschoppen met voorschop:

8429 51 10

– – – laadtoestellen speciaal ontworpen voor ondergronds gebruik
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– – – andere:

8429 51 91

– – – – laadschoppen met rupsbanden

vrij

p/st

8429 51 99

– – – – andere

vrij

p/st

8429 52

– – machines waarvan de bovenbouw 360° kan draaien:

8429 52 10

– – – graafmachines met rupsbanden

vrij

p/st

8429 52 90

– – – andere

vrij

p/st

8429 59 00

– – andere

vrij

p/st

8430

Andere machines en toestellen voor het afgraven, egaliseren,
schrapen, delven, aanstampen of boren van of in grond, mine
ralen of ertsen; heimachines en machines voor het uittrekken
van heipalen; sneeuwruimers:

8430 10 00

– heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen

vrij

p/st

8430 20 00

– sneeuwruimers

vrij

p/st

– gesteentesnijders, kolenploegen (schaven) en machines voor

het boren van tunnels:
8430 31 00

– – met eigen beweegkracht

vrij

—

8430 39 00

– – andere

vrij

—

– andere machines voor het boren:

8430 41 00

– – met eigen beweegkracht

vrij

—

8430 49 00

– – andere

vrij

—

8430 50 00

– andere machines en toestellen, met eigen beweegkracht

vrij

—

– andere machines en toestellen, zonder eigen beweegkracht:

8430 61 00

– – machines en toestellen voor het aanstampen

vrij

p/st

8430 69 00

– – andere

vrij

—

8431

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of
hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines of toestellen be
doeld bij de posten 8425 tot en met 8430:

8431 10 00

– van machines of toestellen bedoeld bij post 8425

vrij

—

8431 20 00

– van machines of toestellen bedoeld bij post 8427

4

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

– van machines of toestellen bedoeld bij post 8428:

8431 31 00

– – van personen- of goederenliften (bakkenliften daaronder

begrepen), dan wel van roltrappen
8431 39 00

– – andere
– van machines of toestellen bedoeld bij post 8426, 8429 of

8430:
8431 41 00

– – emmers, bakken, grijpemmers, schoppen, grijpers en tan

gen
8431 42 00

– – bladen voor bulldozers of voor angledozers
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vrij

—

8431 43 00

– – delen van machines voor het boren bedoeld bij onderver

deling 8430 41 of 8430 49
8431 49

– – andere:

8431 49 20

– – – van gietijzer of van gegoten staal

vrij

—

8431 49 80

– – – andere

vrij

—

8432

Machines, toestellen en werktuigen voor land-, tuin- of bos
bouw, voor de voorbereiding, bewerking of bebouwing van
de bodem; rollers voor gras- en sportvelden:

8432 10 00

– ploegen

vrij

p/st

vrij

p/st

– eggen, cultivators, extirpators, hak-, schoffel- en wiedmachi

nes:
8432 21 00

– – schijfeggen

8432 29

– – andere:

8432 29 10

– – – cultivators

vrij

p/st

8432 29 30

– – – eggen

vrij

p/st

8432 29 50

– – – motorhakmachines

vrij

p/st

8432 29 90

– – – andere

vrij

p/st

vrij

p/st

– zaai-, plant- en pootmachines:

8432 31 00

– – directe zaai-, plant- en pootmachines zonder grondbewer

king
8432 39

– – andere:
– – – zaaimachines:

8432 39 11

– – – – precisiezaaimachines met centrale aandrijving

vrij

p/st

8432 39 19

– – – – andere

vrij

p/st

8432 39 90

– – – plant- en pootmachines

vrij

p/st

– machines voor het strooien of verspreiden van meststoffen:

8432 41 00

– – mestverspreiders

vrij

p/st

8432 42 00

– – kunstmeststrooiers

vrij

p/st

8432 80 00

– andere machines, toestellen en werktuigen

vrij

—

8432 90 00

– delen

vrij

—

8433

Machines, toestellen en werktuigen voor het oogsten of voor
het dorsen van landbouwproducten, stro- en veevoederpersen
daaronder begrepen; gazon- en andere grasmaaimachines; ma
chines voor het reinigen of sorteren van eieren, vruchten of
andere landbouwproducten, andere dan die bedoeld bij post
8437:
– gazonmaaimachines, die voor parken en sportvelden daar

onder begrepen:
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vrij

p/st

8433 11

– – met motor en met een in een horizontaal vlak draaiende

snijinrichting:
8433 11 10

– – – met elektromotor
– – – andere:
– – – – met eigen beweegkracht:

8433 11 51

– – – – – uitgerust met een zitplaats

vrij

p/st

8433 11 59

– – – – – andere

vrij

p/st

8433 11 90

– – – – andere

vrij

p/st

8433 19

– – andere:

vrij

p/st

– – – met motor:

8433 19 10

– – – – met elektromotor
– – – – andere:
– – – – – met eigen beweegkracht:

8433 19 51

– – – – – – uitgerust met een zitplaats

vrij

p/st

8433 19 59

– – – – – – andere

vrij

p/st

8433 19 70

– – – – – andere

vrij

p/st

8433 19 90

– – – zonder motor

vrij

p/st

8433 20

– andere maaimachines, maaibalken voor trekkers daaronder

vrij

p/st

vrij

p/st

begrepen:
8433 20 10

– – met motor
– – andere:

8433 20 50

– – – speciaal vervaardigd om te worden gemonteerd op of te wor

den getrokken door een tractor
8433 20 90

– – – andere

vrij

p/st

8433 30 00

– andere machines en toestellen voor het hooien

vrij

p/st

8433 40 00

– stro- en veevoederpersen, opraappersen daaronder begrepen

vrij

p/st

– andere machines en toestellen voor het oogsten; dorsmachi

nes:
8433 51 00

– – maaidorsers

vrij

p/st

8433 52 00

– – andere dorsmachines

vrij

p/st

8433 53

– – machines voor het oogsten van wortels en knollen:

8433 53 10

– – – aardappeloogstmachines

vrij

p/st

8433 53 30

– – – bietenkoppers en bietenoogstmachines

vrij

p/st

8433 53 90

– – – andere

vrij

p/st

8433 59

– – andere:
– – – veldhakselaars:
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8433 59 11

– – – – met eigen beweegkracht

vrij

p/st

8433 59 19

– – – – andere

vrij

p/st

8433 59 85

– – – andere

vrij

p/st

8433 60 00

– machines voor het reinigen of sorteren van eieren, vruchten

vrij

—

vrij

—

of andere landbouwproducten
8433 90 00

– delen

8434

Melkmachines en machines en toestellen voor zuivelbedrijven:

8434 10 00

– melkmachines

vrij

—

8434 20 00

– machines en toestellen voor zuivelbedrijven

vrij

—

8434 90 00

– delen

vrij

—

8435

Persen, molens en dergelijke machines en toestellen, voor het
bereiden van wijn, van appeldrank, van vruchtensap of van
dergelijke dranken:

8435 10 00

– machines en toestellen

1,7

—

8435 90 00

– delen

1,7

—

8436

Andere machines en toestellen voor de landbouw, de tuinbouw,
de bosbouw, de pluimveeteelt of de bijenteelt, kiemkasten met
mechanische of met thermische uitrusting, alsmede broedma
chines en kunstmoeders voor de pluimveeteelt:

8436 10 00

– machines en toestellen voor het bereiden van veevoeder

1,7

—

– machines en toestellen voor de pluimveeteelt, broedmachines

en kunstmoeders daaronder begrepen:
8436 21 00

– – broedmachines en kunstmoeders

1,7

—

8436 29 00

– – andere

1,7

—

8436 80

– andere machines en toestellen:

8436 80 10

– – voor de bosbouw

1,7

p/st

8436 80 90

– – andere

1,7

—

1,7

—

1,7

—

1,7

p/st

– delen:

8436 91 00

– – van machines of toestellen voor de pluimveeteelt, van

broedmachines of van kunstmoeders
8436 99 00

– – andere

8437

Machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of
gedroogde peulgroenten; machines en toestellen voor de mee
lindustrie of voor de behandeling van graan en van gedroogde
peulgroenten, andere dan machines en toestellen die in het
boerenbedrijf worden gebruikt:

8437 10 00

– machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of

gedroogde peulgroenten
8437 80 00

– andere machines en toestellen

1,7

—

8437 90 00

– delen

1,7

—
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8438

Machines en toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder
andere posten van dit hoofdstuk, voor de industriële bereiding
of vervaardiging van voedingsmiddelen of dranken, andere
dan machines en toestellen voor de extractie of de bereiding
van dierlijke of van vaste plantaardige vetten of oliën:

8438 10

– machines en toestellen voor brood- of banketbakkerijen of

voor het vervaardigen van deegwaren:
8438 10 10

– – voor brood- of banketbakkerijen

1,7

—

8438 10 90

– – voor het vervaardigen van deegwaren

1,7

—

8438 20 00

– machines en toestellen voor het vervaardigen van suikergoed,

1,7

—

cacao of chocolade
8438 30 00

– machines en toestellen voor suikerfabrieken

1,7

—

8438 40 00

– machines en toestellen voor brouwerijen

1,7

—

8438 50 00

– machines en toestellen voor het bewerken of verwerken van

1,7

—

1,7

—

1,7

—

vlees
8438 60 00

– machines en toestellen voor de bereiding van vruchten of

groenten
8438 80

– andere machines en toestellen:

8438 80 10

– – voor de behandeling of bereiding van koffie of thee
– – andere:

8438 80 91

– – – voor de bereiding of vervaardiging van dranken

1,7

—

8438 80 99

– – – andere

1,7

—

8438 90 00

– delen

1,7

—

8439

Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van
cellulosehoudende vezelstoffen of voor het vervaardigen of af
werken van papier of van karton:

8439 10 00

– machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van

1,7

—

1,7

—

1,7

—

1,7

—

1,7

—

cellulosehoudende vezelstoffen
8439 20 00

– machines en toestellen voor het vervaardigen van papier of

van karton
8439 30 00

– machines en toestellen voor het afwerken van papier of van

karton
– delen:

8439 91 00

– – van machines of toestellen voor het vervaardigen van pulp

van cellulosehoudende vezelstoffen
8439 99 00

– – andere

8440

Machines en toestellen voor het innaaien of voor het inbinden
van boeken, naaimachines voor het boekbindersbedrijf daar
onder begrepen:

8440 10

– machines en toestellen:

8440 10 10

– – vouwmachines

1,7

—

8440 10 20

– – vergaarmachines

1,7

—
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8440 10 30

– – naai-, stik- en hechtmachines

1,7

—

8440 10 40

– – kleefbindmachines

1,7

—

8440 10 90

– – andere

1,7

—

8440 90 00

– delen

1,7

—

8441

Andere machines en toestellen voor de bewerking van papier
stof, van papier of van karton, snijmachines van alle soorten
daaronder begrepen:

8441 10

– snijmachines:

8441 10 10

– – omrolmachines, gecombineerd met een snijmachine

1,7

—

8441 10 20

– – overlangs- en overdwarssnijmachines

1,7

—

8441 10 30

– – snelsnijmachines met een mes

1,7

—

8441 10 70

– – andere

1,7

—

8441 20 00

– machines voor de vervaardiging van zakken of van envelop

1,7

—

1,7

—

1,7

—

1,7

—

pen
8441 30 00

– machines voor de vervaardiging van dozen, van kokers, van

trommels of van dergelijke bergingsmiddelen, anders dan
door vormen
8441 40 00

– machines voor het vormen van artikelen uit papierstof, uit

papier of uit karton
8441 80 00

– andere machines en toestellen

8441 90

– delen:

8441 90 10

– – van snijmachines

1,7

—

8441 90 90

– – andere

1,7

—

8442

Machines, toestellen en uitrustingsstukken (andere dan de ma
chines bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8465) voor het
prepareren of het maken van drukplaten, drukcilinders en
ander materiaal voor het drukken; drukplaten, drukcilinders
en ander materiaal voor het drukken; platen, cilinders en li
thografische stenen, geprepareerd voor het drukken (bijvoor
beeld geslepen, gekorreld, gepolijst):

8442 30 00

– machines, toestellen en uitrustingsstukken

vrij

p/st

8442 40 00

– delen van deze machines, toestellen of uitrustingsstukken

vrij

—

8442 50 00

– drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het druk

vrij

—

ken; platen, cilinders en lithografische stenen, geprepareerd
voor het drukken (bijvoorbeeld geslepen, gekorreld, gepo
lijst)
8443

Machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken met
behulp van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor
het drukken bedoeld bij post 8442; andere afdrukkers, kopi
eertoestellen en telekopieertoestellen, ook indien gecombineerd;
delen en toebehoren daarvan:
– machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken

met behulp van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal
voor het drukken bedoeld bij post 8442:
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1,7

p/st

1,7

p/st

1,7

p/st

8443 11 00

– – machines en toestellen voor de offsetdruk, gevoed met rol

len
8443 12 00

– – machines en toestellen voor de offsetdruk voor kantoor

gebruik, gevoed met vellen waarvan in ongevouwen staat
de lengte van één zijde niet meer dan 22 cm en de lengte
van de andere zijde niet meer dan 36 cm bedraagt
8443 13

– – andere machines en toestellen voor de offsetdruk:
– – – gevoed met vellen:

8443 13 10

– – – – gebruikte
– – – – nieuwe, gevoed met vellen:

8443 13 32

– – – – – van niet meer dan 53 × 75 cm

1,7

p/st

8443 13 34

– – – – – van meer dan 53 × 75 cm doch niet meer dan 75 × 107 cm

1,7

p/st

8443 13 38

– – – – – van meer dan 75 × 107 cm

1,7

p/st

8443 13 90

– – – andere

1,7

p/st

8443 14 00

– – machines en toestellen voor de hoogdruk (boekdruk), ge

1,7

p/st

1,7

p/st

voed met rollen, met uitzondering van machines en toestel
len voor de flexografie
8443 15 00

– – machines en toestellen voor de hoogdruk (boekdruk), an

dere dan gevoed met rollen, met uitzondering van machines
en toestellen voor de flexografie
8443 16 00

– – machines en toestellen voor de flexografie

1,7

p/st

8443 17 00

– – machines en toestellen voor de diepdruk

1,7

p/st

8443 19

– – andere:

8443 19 20

– – – voor het bedrukken van textielwaren

1,7

p/st

8443 19 40

– – – bestemd voor de vervaardiging van halfgeleiders (1)

1,7 (2)

p/st

8443 19 70

– – – andere

1,7

p/st

vrij

p/st

– andere afdrukkers, kopieertoestellen en telekopieertoestellen,

ook indien gecombineerd:
8443 31 00

– – machines die twee of meer van de functies afdrukken, ko

piëren of telekopiëren verrichten, geschikt om te worden
aangesloten op een automatische gegevensverwerkende ma
chine of op een netwerk
8443 32

– – andere, geschikt om te worden aangesloten op een automa

tische gegevensverwerkende machine of op een netwerk:
8443 32 10

– – – afdrukeenheden

vrij

p/st

8443 32 80

– – – andere

vrij

p/st

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
(2) Autonoom douanerecht: vrij.
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vrij

p/st

vrij

—

8443 39 00

– – andere
– delen en toebehoren:

8443 91

– – delen en toebehoren van machines en toestellen die gebruikt

worden om te drukken met behulp van drukplaten, druk
cilinders en ander materiaal voor het drukken bedoeld bij
post 8442:
8443 91 10

– – – van apparaten bedoeld bij onderverdeling 8443 19 40
– – – andere:

8443 91 91

– – – – van gietijzer of van gegoten staal

vrij

—

8443 91 99

– – – – andere

vrij

—

8443 99

– – andere:

8443 99 10

– – – elektronische assemblages

vrij

—

8443 99 90

– – – andere

vrij

—

8444 00

Machines voor het spinnen (extruderen), het rekken, het tex
tureren of het snijden van synthetische of kunstmatige textiel
stoffen:

8444 00 10

– machines voor het spinnen

1,7

p/st

8444 00 90

– andere

1,7

p/st

8445

Machines voor het bereiden van spinvezels; machines voor het
spinnen, doubleren of twijnen en andere machines en toestellen
voor de vervaardiging van textielgaren; machines voor het
spoelen, het opwinden (inslagspoelmachines daaronder begre
pen) of het afhaspelen van textielstoffen (garen, draad, bind
garen en dergelijke) en machines voor het voorbereiden van
textielgarens om te worden verwerkt op de machines bedoeld
bij post 8446 of 8447:
– machines voor het bereiden van spinvezels:

8445 11 00

– – kaardmachines

1,7

p/st

8445 12 00

– – kammachines

1,7

p/st

8445 13 00

– – voorspinmachines

1,7

p/st

8445 19 00

– – andere

1,7

p/st

8445 20 00

– machines voor het spinnen

1,7

p/st

8445 30 00

– machines voor het doubleren of twijnen

1,7

p/st

8445 40 00

– machines voor het spoelen, opwinden (inslagspoelmachines

1,7

p/st

1,7

p/st

1,7

p/st

daaronder begrepen) of afhaspelen van textielstoffen
8445 90 00

– andere

8446

Weefgetouwen:

8446 10 00

– voor weefsels met een breedte van niet meer dan 30 cm
– voor weefsels met een breedte van meer dan 30 cm, met

schietspoel:
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8446 21 00

– – met motor

1,7

p/st

8446 29 00

– – andere

1,7

p/st

8446 30 00

– voor weefsels met een breedte van meer dan 30 cm, andere

1,7

p/st

dan met schietspoel
8447

Breimachines, naai-breimachines („stitch-bonding”-machines),
guipeermachines, machines voor de vervaardiging van tule,
van kant, van borduurwerk, van passementwerk, van vlecht
werk of van filetweefsel, alsmede machines voor het tuften:
– rondbreimachines:

8447 11 00

– – met een cilinderdiameter van niet meer dan 165 mm

1,7

p/st

8447 12 00

– – met een cilinderdiameter van meer dan 165 mm

1,7

p/st

8447 20

– vlakbreimachines; naai-breimachines („stitch-bonding”-ma

1,7

p/st

chines):
8447 20 20

– – kettingtricotbreimachines, raschelmachines daaronder begrepen;

naai-breimachines („stitch-bonding”-machines)
8447 20 80

– – andere

1,7

p/st

8447 90 00

– andere

1,7

p/st

8448

Hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij
de posten 8444, 8445, 8446 en 8447 (bijvoorbeeld dobby's of
schaftmechanismen, jacquardmechanismen, ketting- en inslag
wachters, wisselmechanismen voor schietspoelen); delen en toe
behoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of
hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij deze
post of bij de posten 8444, 8445, 8446 en 8447 (bijvoorbeeld
spillen, vleugels, kaardbeslag, kammen, spindoppen, schiet
spoelen, hevels en schachten, valnaalden en dergelijke naalden,
platinen, breimachinenaalden):

1,7

—

1,7

—

1,7

—

1,7

—

1,7

—

– hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij

de posten 8444, 8445, 8446 en 8447:
8448 11 00

– – dobby's

(schaftmechanismen) en jacquardmechanismen,
kaartherhalers, kaartenpons-, kaartenkopieer- en kaarten
rijgmachines

8448 19 00

– – andere

8448 20 00

– delen en toebehoren voor de machines bedoeld bij post 8444

of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor
– delen en toebehoren voor de machines bedoeld bij post 8445

of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor:
8448 31 00

– – kaardbeslag

8448 32 00

– – voor machines voor het bereiden van spinvezels, andere

dan kaardbeslag
8448 33 00

– – spillen, spilvleugels, ringen en spinoogjes (travellers)

1,7

—

8448 39 00

– – andere

1,7

—

– delen en toebehoren voor weefgetouwen of voor de hulp

machines of hulptoestellen daarvoor:
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8448 42 00

– – rieten, hevels en schachten

1,7

—

8448 49 00

– – andere

1,7

—

– delen en toebehoren voor de machines of toestellen bedoeld

bij post 8447 of voor de hulpmachines of hulptoestellen daar
voor:
8448 51

– – platinen, naalden en andere artikelen voor het vormen van

mazen:
8448 51 10

– – – platinen

1,7

—

8448 51 90

– – – andere

1,7

—

8448 59 00

– – andere

1,7

—

8449 00 00

Machines en toestellen voor de vervaardiging of voor de af
werking van vilt of van gebonden textielvlies, zowel aan het
stuk als in bepaalde vormen, machines en toestellen voor de
vervaardiging van vilthoeden daaronder begrepen; hoedvor
men

1,7

—

8450

Wasmachines voor wasgoed, ook indien met drooginrichting:
– machines met een capaciteit van niet meer dan 10 kg droog

wasgoed:
8450 11

– – volautomatische machines:
– – – met een capaciteit van niet meer dan 6 kg droog wasgoed:

8450 11 11

– – – – voorladers

3

p/st

8450 11 19

– – – – bovenladers

3

p/st

8450 11 90

– – – met een capaciteit van meer dan 6 doch niet meer dan 10 kg

2,6

p/st

droog wasgoed
8450 12 00

– – andere machines, met ingebouwde centrifuge

2,7

p/st

8450 19 00

– – andere

2,7

p/st

8450 20 00

– machines met een capaciteit van meer dan 10 kg droog was

goed

2,2

p/st

8450 90 00

– delen

2,7

—

8451

Machines en toestellen (andere dan de machines bedoeld bij
post 8450) voor het wassen, het reinigen, het wringen, het
drogen, het strijken, het persen (fixeerpersen daaronder begre
pen), het bleken, het verven, het appreteren, het afwerken, het
bestrijken of het impregneren van garens, van weefsels of van
textielwaren, alsmede machines voor het opbrengen van dek
lagen op weefsels of op andere onderlagen die worden gebruikt
bij de vervaardiging van vloerbedekkingen, zoals linoleum;
machines voor het oprollen, het afrollen, het vouwen, het snij
den of het kartelen van weefsels:

8451 10 00

– machines voor het droog reinigen

2,2

—

– droogmachines:
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8451 21 00

– – met een capaciteit van niet meer dan 10 kg droog wasgoed

2,2

—

8451 29 00

– – andere

2,2

—

8451 30 00

– strijkmachines en strijkpersen (fixeerpersen daaronder be

2,2

p/st

2,2

—

2,2

—

2,2

—

grepen)
8451 40 00

– machines voor het wassen, het bleken of het verven

8451 50 00

– machines voor het oprollen, het afrollen, het vouwen, het

snijden of het kartelen van weefsels
8451 80

– andere machines en toestellen:

8451 80 10

– – machines voor het opbrengen van deklagen op weefsels of op

andere onderlagen bij de vervaardiging van vloerbedekking
(linoleum enz.)
8451 80 30

– – machines voor het appreteren of het afwerken

2,2

—

8451 80 80

– – andere

2,2

—

8451 90 00

– delen

2,2

—

8452

Naaimachines, andere dan de naaimachines voor het boekbin
dersbedrijf bedoeld bij post 8440; meubelen, onderstellen en
kappen, speciaal ontworpen voor naaimachines; naalden voor
naaimachines:

8452 10

– naaimachines voor huishoudelijk gebruik:

5,7

p/st

– – naaimachines die uitsluitend stiksteken kunnen vormen, waar

van de kop zonder de motor niet meer dan 16 kg of met de
motor niet meer dan 17 kg weegt; koppen van naaimachines
die uitsluitend stiksteken kunnen vormen, wegende zonder de
motor niet meer dan 16 kg of met de motor niet meer dan
17 kg:
8452 10 11

– – – naaimachines met een waarde per stuk (onderstellen, tafels of

meubelen niet meegerekend) van meer dan 65 €
8452 10 19

– – – andere

9,7

p/st

8452 10 90

– – andere naaimachines en andere koppen van naaimachines

3,7

p/st

– andere naaimachines:

8452 21 00

– – automatische eenheden

3,7

p/st

8452 29 00

– – andere

3,7

p/st

8452 30 00

– naalden voor naaimachines

2,7

1 000 p/st

8452 90 00

– meubelen, onderstellen en kappen voor naaimachines, als

2,7

—

1,7

—

mede delen daarvan; andere delen van naaimachines
8453

Machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van
huiden, vellen of leder of voor het vervaardigen of het her
stellen van schoeisel of andere lederwaren, andere dan naai
machines:

8453 10 00

– machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van

huiden, vellen of leder
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1,7

—

8453 20 00

– machines en toestellen voor het vervaardigen of het herstel

len van schoeisel
8453 80 00

– andere machines en toestellen

1,7

—

8453 90 00

– delen

1,7

—

8454

Convertors, gietpannen, gietvormen voor ingots (blokvormen),
alsmede gietmachines, voor ijzer- of staalfabrieken en voor
gieterijen:

8454 10 00

– convertors

1,7

—

8454 20 00

– gietvormen voor ingots en gietpannen

1,7

—

8454 30

– gietmachines:

8454 30 10

– – persgiet- of spuitgietmachines

1,7

—

8454 30 90

– – andere

1,7

—

8454 90 00

– delen

1,7

—

8455

Walsstoelen voor metalen en rollen daarvoor:

8455 10 00

– walsstoelen voor buizen

2,7

—

2,7

—

2,7

—

2,7

—

2,7

—

– andere walsstoelen:

8455 21 00

– – voor het warm walsen of voor het gecombineerd warm en

koud walsen
8455 22 00

– – voor het koud walsen

8455 30

– walsrollen:

8455 30 10

– – van gietijzer
– – van gesmeed staal:

8455 30 31

– – – werkwalsen voor het warm walsen; steunwalsen voor het

warm en koud walsen
8455 30 39

– – – werkwalsen voor het koud walsen

2,7

—

8455 30 90

– – andere

2,7

—

8455 90 00

– andere delen

2,7

—

8456

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van ongeacht
welke stof waarbij materiaal wordt weggenomen, met behulp
van laser- of andere licht- of fotonenstralen, van ultrasone
trillingen, van elektro-erosie (vonkerosie), van elektroche
mische procedés, van elektronenstralen, van ionenstralen of
van plasmastralen; waterstraalsnijmachines:

vrij

p/st

4,5

p/st

– werkend met behulp van laser- of andere licht- of fotonen

stralen:
8456 11

– – werkend met behulp van laserstralen:

8456 11 10

– – – van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt

voor de vervaardiging van gedrukte schakelingen, assembla
ges van gedrukte schakelingen, delen van post 8517, of delen
van automatische gegevensverwerkende machines
8456 11 90

– – – andere
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vrij

p/st

8456 12

– – werkend met behulp van andere licht- of fotonenstralen:

8456 12 10

– – – van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt

voor de vervaardiging van gedrukte schakelingen, assembla
ges van gedrukte schakelingen, delen van post 8517, of delen
van automatische gegevensverwerkende machines
8456 12 90

– – – andere

4,5

p/st

8456 20 00

– werkend met behulp van ultrasone trillingen

3,5

p/st

8456 30

– werkend met behulp van elektro-erosie (vonkerosie):
– – met numerieke besturing:

8456 30 11

– – – draadvonkerosie

3,5

p/st

8456 30 19

– – – andere

3,5

p/st

8456 30 90

– – andere

3,5

p/st

8456 40 00

– werkend met behulp van plasmastralen

3,5

p/st

8456 50 00

– waterstraalsnijmachines

1,7

p/st

8456 90 00

– andere

3,5

p/st

8457

Bewerkingscentra, enkel-stationsbewerkingsmachines en meer
voudige transferbewerkingsmachines, voor de bewerking van
metalen:

8457 10

– bewerkingscentra:

8457 10 10

– – horizontaal

2,7

p/st

8457 10 90

– – andere

2,7

p/st

8457 20 00

– enkel-stationsbewerkingsmachines

2,7

p/st

8457 30

– meervoudige transferbewerkingsmachines:

8457 30 10

– – met numerieke besturing

2,7

p/st

8457 30 90

– – andere

2,7

p/st

8458

Draaibanken (draaicentra daaronder begrepen) voor het ver
spanend bewerken van metaal:

2,7

p/st

– horizontale draaibanken:

8458 11

– – met numerieke besturing:

8458 11 20

– – – draaicentra
– – – automaten:

8458 11 41

– – – – eenspillige

2,7

p/st

8458 11 49

– – – – meerspillige

2,7

p/st

8458 11 80

– – – andere

2,7

p/st

8458 19 00

– – andere

2,7

p/st

– andere draaibanken:

8458 91

– – met numerieke besturing:
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8458 91 20

– – – draaicentra

2,7

p/st

8458 91 80

– – – andere

2,7

p/st

8458 99 00

– – andere

2,7

p/st

8459

Machines (bewerkingseenheden op slede daaronder begrepen)
voor het boren, ruimen, frezen, draadsnijden of draadtappen
in metaal, waarbij metaal wordt weggenomen, andere dan de
draaibanken (draaicentra daaronder begrepen) bedoeld bij
post 8458:

8459 10 00

– bewerkingseenheden op slede

2,7

p/st

– andere boormachines:

8459 21 00

– – met numerieke besturing

2,7

p/st

8459 29 00

– – andere

2,7

p/st

– andere ruim-freesmachines:

8459 31 00

– – met numerieke besturing

1,7

p/st

8459 39 00

– – andere

1,7

p/st

– andere ruimmachines:

8459 41 00

– – met numerieke besturing

1,7

p/st

8459 49 00

– – andere

1,7

p/st

– kniefreesmachines:

8459 51 00

– – met numerieke besturing

2,7

p/st

8459 59 00

– – andere

2,7

p/st

– andere freesmachines:

8459 61

– – met numerieke besturing:

8459 61 10

– – – voor het frezen van gereedschappen

2,7

p/st

8459 61 90

– – – andere

2,7

p/st

8459 69

– – andere:

8459 69 10

– – – voor het frezen van gereedschappen

2,7

p/st

8459 69 90

– – – andere

2,7

p/st

8459 70 00

– andere machines voor het snijden of tappen van draad

2,7

p/st

8460

Machines voor het afbramen, slijpen, lappen, polijsten, afslij
pen, honen of op andere wijze afwerken van metalen of van
cermets, met behulp van slijpmiddelen (slijpstenen, slijpschij
ven, hoonstenen) of polijstschijven, andere dan de machines
voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tand
wielen bedoeld bij post 8461:
– vlakslijpmachines:
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8460 12 00

– – met numerieke besturing

1,7

p/st

8460 19 00

– – andere

1,7

p/st

1,7

p/st

– andere slijpmachines:

8460 22 00

– – centerloze uitwendige rondslijpmachines, met numerieke

besturing
8460 23 00

– – andere rondslijpmachines, met numerieke besturing

1,7

p/st

8460 24 00

– – andere, met numerieke besturing

1,7

p/st

8460 29

– – andere:

8460 29 10

– – – rondslijpmachines

2,7

p/st

8460 29 90

– – – andere

2,7

p/st

– machines voor het slijpen van gereedschap:

8460 31 00

– – met numerieke besturing

1,7

p/st

8460 39 00

– – andere

1,7

p/st

8460 40

– hoon- en lapmachines:

8460 40 10

– – met numerieke besturing

1,7

p/st

8460 40 90

– – andere

1,7

p/st

8460 90 00

– andere

1,7

p/st

8461

Schaafbanken, sterkearmschaafbanken, steekbanken, trek
freesbanken, machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen
of afwerken van tandwielen, zaagmachines, afsteekbanken en
andere machines voor het verspanend bewerken van metaal of
van cermets, elders genoemd noch elders onder begrepen:

8461 20 00

– sterkearmschaafbanken en steekbanken

1,7

p/st

8461 30

– trekfreesbanken:

8461 30 10

– – met numerieke besturing

1,7

p/st

8461 30 90

– – andere

1,7

p/st

8461 40

– machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwer

ken van tandwielen:
– – machines voor het frezen, steken, schaven en slijpen van tand

wielen:
– – – van cilindrische tandwielen:

8461 40 11

– – – – met numerieke besturing

2,7

p/st

8461 40 19

– – – – andere

2,7

p/st

– – – van andere tandwielen:

8461 40 31

– – – – met numerieke besturing

1,7

p/st

8461 40 39

– – – – andere

1,7

p/st

– – machines voor het afwerken van tandwielen:
– – – waarbij de instelling in een van de assen tot op ten minste

0,01 mm nauwkeurig kan worden geregeld:
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8461 40 71

– – – – met numerieke besturing

2,7

p/st

8461 40 79

– – – – andere

2,7

p/st

8461 40 90

– – – andere

1,7

p/st

8461 50

– zaagmachines en afsteekbanken:
– – zaagmachines:

8461 50 11

– – – cirkelzaagmachines

1,7

p/st

8461 50 19

– – – andere

1,7

p/st

8461 50 90

– – afsteekbanken

1,7

p/st

8461 90 00

– andere

2,7

p/st

8462

Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het
stampen of het hameren van metaal; machines (persen daar
onder begrepen) voor het buigen, het vouwen, het strekken,
het vlakken, het afknippen, het ponsen of het inkepen van
metaal; persen voor het bewerken van metaal of van metaal
carbiden, andere dan de hiervoor bedoelde machines:

8462 10

– machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het

stampen of het hameren:
8462 10 10

– – met numerieke besturing

2,7

p/st

8462 10 90

– – andere

1,7

p/st

– machines (persen daaronder begrepen) voor het buigen, het

vouwen, het strekken of het vlakken:
8462 21

– – met numerieke besturing:

8462 21 10

– – – voor het bewerken van vlakke producten

2,7

p/st

8462 21 80

– – – andere

2,7

p/st

8462 29

– – andere:

8462 29 10

– – – voor het bewerken van vlakke producten

1,7

p/st

– – – andere:

8462 29 91

– – – – hydraulische

1,7

p/st

8462 29 98

– – – – andere

1,7

p/st

2,7

p/st

1,7

p/st

1,7

p/st

– machines (persen daaronder begrepen) voor het afknippen,

andere dan gecombineerde machines voor het ponsen en af
knippen:
8462 31 00

– – met numerieke besturing

8462 39

– – andere:

8462 39 10

– – – voor het bewerken van vlakke producten
– – – andere:

8462 39 91

– – – – hydraulische
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1,7

p/st

8462 39 99

– – – – andere
– machines (persen daaronder begrepen) voor het inkepen of

het ponsen, gecombineerde machines voor het ponsen en af
knippen daaronder begrepen:
8462 41

– – met numerieke besturing:

8462 41 10

– – – voor het bewerken van vlakke producten

2,7

p/st

8462 41 90

– – – andere

2,7

p/st

8462 49

– – andere:

8462 49 10

– – – voor het bewerken van vlakke producten

1,7

p/st

8462 49 90

– – – andere

1,7

p/st

– andere:

8462 91

– – hydraulische persen:

8462 91 20

– – – met numerieke besturing

2,7

p/st

8462 91 80

– – – andere

2,7

p/st

8462 99

– – andere:

8462 99 20

– – – met numerieke besturing

2,7

p/st

8462 99 80

– – – andere

2,7

p/st

8463

Andere gereedschapswerktuigen voor het niet-verspanend be
werken van metaal of van cermets:

8463 10

– trekbanken voor staven, buizen, profielen, draad en dergelij

ke:
8463 10 10

– – draadtrekbanken

2,7

p/st

8463 10 90

– – andere

2,7

p/st

8463 20 00

– schroefdraadrol- en schroefdraadwalsmachines

2,7

p/st

8463 30 00

– machines voor het bewerken van draad

2,7

p/st

8463 90 00

– andere

2,7

p/st

8464

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van steen, van
keramische producten, van beton, van asbestcement en van
dergelijke minerale stoffen, alsmede voor het koud bewerken
van glas:

8464 10 00

– zaagmachines

2,2

p/st

8464 20

– slijp- en polijstmachines:
– – machines voor het bewerken van glas:

8464 20 11

– – – van glazen voor optische doeleinden

2,2

p/st

8464 20 19

– – – andere

2,2

—

8464 20 80

– – andere

2,2

—
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2,2

—

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

8464 90 00

– andere

8465

Gereedschapswerktuigen (machines voor het spijkeren, nieten,
lijmen of op andere wijze samenvoegen daaronder begrepen)
voor het bewerken van hout, van kurk, van been, van geharde
rubber, van harde kunststof en van dergelijke harde stoffen:

8465 10

– machines waarmee bewerkingen van verschillende aard zon

der tussentijdse gereedschapswisseling kunnen worden uitge
voerd:
8465 10 10

– – waarbij het werkstuk bij elke bewerking met de hand wordt

toegevoerd
8465 10 90

– – waarbij het werkstuk tussen elke bewerking automatisch wordt

toegevoerd
8465 20 00

– bewerkingscentra
– andere:

8465 91

– – zaagmachines:

8465 91 10

– – – voor lintzagen

2,7

p/st

8465 91 20

– – – voor cirkelzagen

2,7

p/st

8465 91 90

– – – andere

2,7

p/st

8465 92 00

– – schaafmachines, freesmachines en profileermachines

2,7

p/st

8465 93 00

– – schuur-, slijp- en polijstmachines

2,7

p/st

8465 94 00

– – machines voor het buigen en machines voor het ineenzetten

2,7

p/st

8465 95 00

– – boormachines en uitsteekmachines

2,7

p/st

8465 96 00

– – splijt-, afsnij- en schilmachines

2,7

p/st

8465 99 00

– – andere

2,7

p/st

8466

Delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij
uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines
bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8465, daaronder begre
pen werkstukhouders en gereedschaphouders, zelfopenende
draadsnijkoppen, verdeelkoppen en andere speciale toestellen,
voor montage op deze machines; gereedschaphouders voor
handgereedschap van alle soorten:

8466 10

– gereedschaphouders en zelfopenende draadsnijkoppen:

1,2

—

– – gereedschaphouders:

8466 10 20

– – – spandoorns, spantangen en hulzen
– – – andere:

8466 10 31

– – – – voor draaibanken

1,2

—

8466 10 38

– – – – andere

1,2

—

8466 10 80

– – zelfopenende draadsnijkoppen

1,2

—
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1

2

3

4

1,2

—

8466 20

– werkstukhouders:

8466 20 20

– – werkstukgebonden houders, toebehoren voor werkstukgebon

den houders
– – andere:

8466 20 91

– – – voor draaibanken

1,2

—

8466 20 98

– – – andere

1,2

—

8466 30 00

– verdeelkoppen en andere speciale toestellen voor montage op

1,2

—

machines
– andere:

8466 91

– – voor machines bedoeld bij post 8464:

8466 91 20

– – – van gietijzer of van gegoten staal

1,2

—

8466 91 95

– – – andere

1,2

—

8466 92

– – voor machines bedoeld bij post 8465:

8466 92 20

– – – van gietijzer of van gegoten staal

1,2

—

8466 92 80

– – – andere

1,2

—

8466 93

– – voor machines bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8461:

8466 93 40

– – – delen en toebehoren van machines bedoeld bij onderverdelin

vrij

—

gen 8456 11 10, 8456 12 10, 8456 20, 8456 30, 8457 10,
8458 91, 8459 21 00, 8459 61 of 8461 50 van de soort die
uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaar
diging van gedrukte schakelingen, assemblages van gedrukte
schakelingen, delen bedoeld bij post 8517 of delen van au
tomatische gegevensverwerkende machines
– – – andere:

8466 93 50

– – – – voor machines bedoeld bij onderverdeling 8456 50 00

1,7

—

8466 93 60

– – – – andere

1,2

—

8466 94 00

– – voor machines bedoeld bij post 8462 of 8463

1,2

—

8467

Handgereedschap dat pneumatisch, hydraulisch of door een
ingebouwde elektrische of niet-elektrische motor wordt aange
dreven:
– pneumatisch:

8467 11

– – roterend (ook indien met slagmechanisme):

8467 11 10

– – – voor metaalbewerking

1,7

—

8467 11 90

– – – ander

1,7

—

8467 19 00

– – ander

1,7

—

2,7

p/st

2,7

p/st

– met ingebouwde elektromotor:

8467 21

– – boormachines van alle soorten:

8467 21 10

– – – werkend zonder externe energiebron
– – – andere:

8467 21 91

– – – – elektropneumatische
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2

3

4

2,7

p/st

8467 21 99

– – – – andere

8467 22

– – zagen:

8467 22 10

– – – kettingzagen

2,7

p/st

8467 22 30

– – – cirkelzagen

2,7

p/st

8467 22 90

– – – andere

2,7

p/st

8467 29

– – ander:

8467 29 20

– – – werkend zonder externe energiebron

2,7

p/st

– – – ander:
– – – – slijp- en schuurmachines:

8467 29 51

– – – – – haakse slijp- en schuurmachines

2,7

p/st

8467 29 53

– – – – – bandschuurmachines

2,7

p/st

8467 29 59

– – – – – andere

2,7

p/st

8467 29 70

– – – – schaafmachines

2,7

p/st

8467 29 80

– – – – heggenscharen, grasscharen en graskantsnijders

2,7

p/st

8467 29 85

– – – – ander

2,7

p/st

– ander gereedschap:

8467 81 00

– – kettingzagen

1,7

p/st

8467 89 00

– – ander

1,7

—

– delen:

8467 91 00

– – van kettingzagen

1,7

—

8467 92 00

– – van pneumatisch gereedschap

1,7

—

8467 99 00

– – andere

1,7

—

8468

Machines en toestellen voor het solderen of het lassen, ook
indien geschikt voor het snijden, andere dan die bedoeld bij
post 8515; machines en toestellen voor het oppervlakteharden,
werkend met gas:

8468 10 00

– handbranders

2,2

—

8468 20 00

– andere machines en toestellen, werkend met gas

2,2

—

8468 80 00

– andere machines en toestellen

2,2

—

8468 90 00

– delen

2,2

—

[8469]
8470

Rekenmachines en machines in zakformaat voor het opslaan,
het reproduceren en het tonen van gegevens, met rekenfunc
ties; boekhoudmachines, frankeermachines, machines voor de
afgifte van kaartjes en dergelijke machines, met rekenmecha
nisme; kasregisters:
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vrij

p/st

8470 10 00

– elektronische rekenmachines die zonder externe elektrische

energiebron kunnen functioneren en machines in zakformaat
voor het opslaan, het reproduceren en het tonen van gege
vens, met rekenfuncties
– andere elektronische rekenmachines:

8470 21 00

– – schrijvende

vrij

p/st

8470 29 00

– – andere

vrij

p/st

8470 30 00

– andere rekenmachines

vrij

p/st

8470 50 00

– kasregisters

vrij

p/st

8470 90 00

– andere

vrij

p/st

8471

Automatische gegevensverwerkende machines en eenheden
daarvoor; magnetische en optische lezers, machines voor het
in gecodeerde vorm op dragers overzetten van gegevens en
machines voor het verwerken van die gegevens, elders ge
noemd noch elders onder begrepen:

8471 30 00

– draagbare automatische gegevensverwerkende machines, we

vrij

p/st

vrij

p/st

vrij

p/st

vrij

p/st

gende niet meer dan 10 kg, die ten minste bestaan uit een
centrale verwerkingseenheid, een toetsenbord en een beeld
scherm
– andere automatische gegevensverwerkende machines:

8471 41 00

– – bevattende in dezelfde behuizing ten minste een centrale

verwerkingseenheid en, al dan niet gecombineerd, een in
voer- en uitvoereenheid
8471 49 00

– – andere, aangeboden in de vorm van systemen

8471 50 00

– verwerkingseenheden, andere dan die bedoeld bij de onder

verdelingen 8471 41 en 8471 49, die in dezelfde behuizing een
of twee van de volgende soorten eenheden mogen bevatten:
geheugeneenheden, invoereenheden en uitvoereenheden
8471 60

– invoereenheden en uitvoereenheden, ook indien zij in de

zelfde behuizing geheugeneenheden bevatten:
8471 60 60

– – toetsenborden

vrij

p/st

8471 60 70

– – andere

vrij

p/st

8471 70

– geheugeneenheden:

8471 70 20

– – geheugens van centrale eenheden

vrij

p/st

vrij

p/st

– – andere:
– – – schijvengeheugeneenheden:

8471 70 30

– – – – optische, magneto-optische daaronder begrepen
– – – – andere:

8471 70 50

– – – – – eenheden voor harde schijven

vrij

p/st

8471 70 70

– – – – – andere

vrij

p/st

8471 70 80

– – – bandgeheugeneenheden

vrij

p/st
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vrij

p/st

vrij

p/st

vrij

p/st

vrij

p/st

2,2

p/st

8471 70 98

– – – andere

8471 80 00

– andere eenheden voor automatische gegevensverwerkende

machines
8471 90 00

– andere

8472

Andere kantoormachines en -toestellen (bijvoorbeeld hectogra
fen en stencilmachines, adresseermachines, machines voor het
automatisch afleveren van bankbiljetten, machines voor het
sorteren, het tellen of het verpakken van geld, potloodslijpma
chines, perforeermachines en hechtmachines):

8472 10 00

– duplicators

8472 30 00

– machines voor het sorteren, het vouwen, het in een enveloppe

steken of het van een adresband voorzien van poststukken,
machines voor het openen, het sluiten of het verzegelen van
correspondentie en machines voor het aanbrengen of het
stempelen van postzegels
8472 90

– andere:

8472 90 10

– – geldsorteer-, geldtel- en geldinpakmachines

vrij

p/st

8472 90 80

– – andere

vrij

—

8473

Delen en toebehoren (andere dan koffers, hoezen en dergelijke)
waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofd
zakelijk bestemd zijn voor machines en toestellen bedoeld bij
de posten 8470 tot en met 8472:
– delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 8470:

8473 21

– – van de elektronische rekenmachines bedoeld bij de onder

verdelingen 8470 10, 8470 21 en 8470 29:
8473 21 10

– – – elektronische assemblages

vrij

—

8473 21 90

– – – andere

vrij

—

8473 29

– – andere:

8473 29 10

– – – elektronische assemblages

vrij

—

8473 29 90

– – – andere

vrij

—

8473 30

– delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 8471:

8473 30 20

– – elektronische assemblages

vrij

—

8473 30 80

– – andere

vrij

—

8473 40

– delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 8472:

8473 40 10

– – elektronische assemblages

vrij

—

8473 40 80

– – andere

vrij

—
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8473 50

– delen en toebehoren die in dezelfde mate geschikt zijn voor

gebruik met de machines bedoeld bij twee of meer van de
posten 8470 tot en met 8472:
8473 50 20

– – elektronische assemblages

vrij

—

8473 50 80

– – andere

vrij

—

8474

Machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het schei
den, het wassen, het breken, het malen, het mengen of het
kneden van aarde, van steen, van ertsen of van andere vaste
minerale stoffen (poeders en pasta's daaronder begrepen); ma
chines voor het persen, het vormen of het gieten van vaste
minerale brandstoffen, van keramische specie, van cement,
van gips of van andere minerale stoffen in poeder- of in pas
tavorm; machines voor het maken van gietvormen van zand:

8474 10 00

– machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het schei

vrij

—

vrij

—

vrij

—

men

vrij

—

8474 39 00

– – andere

vrij

—

8474 80

– andere machines en toestellen:

8474 80 10

– – machines voor het persen, het vormen of het gieten van kera

vrij

—

vrij

—

den of het wassen
8474 20 00

– machines en toestellen voor het breken, het malen of het

verpulveren
– machines en toestellen voor het mengen of het kneden:

8474 31 00

– – betonmolens en machines voor het aanmaken van mortel

8474 32 00

– – machines voor het mengen van minerale stoffen met bitu

mische specie
8474 80 90

– – andere

8474 90

– delen:

8474 90 10

– – van gietijzer of van gegoten staal

vrij

—

8474 90 90

– – andere

vrij

—

8475

Machines voor het samenstellen van elektrische of elektro
nische lampen of buizen of van flitslampen, met een omhulling
van glas; machines voor het vervaardigen van of voor het
warm bewerken van glas of van glaswerk:

8475 10 00

– machines voor het samenstellen van elektrische of elektro

1,7

—

vrij

—

1,7

—

nische lampen of buizen of van flitslampen, met een omhul
ling van glas
– machines voor het vervaardigen of voor het warm bewerken

van glas of van glaswerk:
8475 21 00

– – machines voor het vervaardigen van optische vezels en van

onafgewerkte vormen („ébauches”) daarvan
8475 29 00

– – andere
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8475 90

– delen:

8475 90 10

– – delen van machines bedoeld bij onderverdeling 8475 21 00

vrij

—

8475 90 90

– – andere

1,7

—

8476

Verkoopautomaten (bijvoorbeeld voor postzegels, voor sigaret
ten, voor levensmiddelen, voor dranken), geldwisselapparaten
daaronder begrepen:

koelen

1,7

p/st

– – andere

1,7

p/st

1,7

p/st

– verkoopautomaten voor dranken:

8476 21 00
8476 29 00

– – voorzien van een inrichting voor het verwarmen of voor het

– andere machines:

8476 81 00

– – voorzien van een inrichting voor het verwarmen of voor het

koelen
8476 89

– – andere:

8476 89 10

– – – geldwisselapparaten

vrij

p/st

8476 89 90

– – – andere

1,7

p/st

8476 90

– delen:

8476 90 10

– – delen van geldwisselapparaten

vrij

—

8476 90 90

– – andere

1,7

—

8477

Machines en toestellen voor het bewerken van rubber of van
kunststof of voor de vervaardiging van producten van deze
stoffen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten
van dit hoofdstuk:

8477 10 00

– spuitgietmachines

1,7

p/st

8477 20 00

– strengpersen (extrudeerpersen)

1,7

p/st

8477 30 00

– blaasvormmachines

1,7

p/st

8477 40 00

– vacuümvormmachines en andere thermovormmachines

1,7

p/st

1,7

p/st

– andere giet- of vormmachines en -toestellen:

8477 51 00

– – machines voor het vormen van luchtbanden, voor het aan

brengen van een nieuw loopvlak op luchtbanden of voor het
vervaardigen van binnenbanden
8477 59

– – andere:

8477 59 10

– – – persen

1,7

p/st

8477 59 80

– – – andere

1,7

p/st

8477 80

– andere machines en toestellen:
– – machines voor het vervaardigen van producten met spons- of

celstructuur:
8477 80 11

– – – machines voor de bewerking van reactieve harsen

1,7

p/st

8477 80 19

– – – andere

1,7

p/st

– – andere:
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8477 80 91

– – – maalmolens

1,7

p/st

8477 80 93

– – – meng-, kneed- en roermachines

1,7

p/st

8477 80 95

– – – snij- en splijtmachines en afpelmachines

1,7

p/st

8477 80 99

– – – andere

1,7

—

8477 90

– delen:

8477 90 10

– – van gietijzer of van gegoten staal

1,7

—

8477 90 80

– – andere

1,7

—

8478

Machines en toestellen voor het bewerken of het verwerken
van tabak, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten
van dit hoofdstuk:

8478 10 00

– machines en toestellen

1,7

—

8478 90 00

– delen

1,7

—

8479

Machines en mechanische toestellen met een eigen functie, niet
genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofd
stuk:

8479 10 00

– machines en toestellen voor het uitvoeren van openbare wer

vrij

—

1,7

—

ken, van bouwwerken en van dergelijke werken
8479 20 00

– machines en toestellen voor het extraheren of het bereiden

van dierlijke olie of vet of van plantaardige vette olie of vet
8479 30

– persen voor het vervaardigen van spaan- en vezelplaat van

hout of van andere houtachtige stoffen, alsmede andere ma
chines en toestellen voor de behandeling van hout of kurk:
8479 30 10

– – persen

1,7

—

8479 30 90

– – andere

1,7

—

8479 40 00

– machines voor het vervaardigen van touw en kabel

1,7

p/st

8479 50 00

– industriële robots, elders genoemd noch elders onder begre

1,7

—

1,7

—

pen
8479 60 00

– toestellen voor het verfrissen van lucht door middel van ver

damping
– loopbruggen voor passagiers:

8479 71 00

– – van de soort gebruikt op luchthavens

1,7

—

8479 79 00

– – andere

1,7

—

1,7

—

1,7

—

– andere machines en toestellen:

8479 81 00

– – voor de behandeling van metaal, wikkelmachines voor het

vervaardigen van elektrische spoelen daaronder begrepen
8479 82 00

– – voor het mengen, het kneden, het breken, het malen, het

ziften, het homogeniseren, het emulgeren of het roeren
8479 89

– – andere:
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8479 89 30

– – – wandelende hydraulische mijnstutten

1,7

—

8479 89 60

– – – centrale smeertoestellen

1,7

—

8479 89 70

– – – machines voor het geautomatiseerd plaatsen van elektronische

vrij

—

1,7

—

vrij

—

componenten van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk
wordt gebruikt voor de vervaardiging van gedrukte schake
lingen
8479 89 97

– – – andere

8479 90

– delen:

8479 90 15

– – delen van machines bedoeld bij onderverdeling 8479 89 70
– – andere:

8479 90 20

– – – van gietijzer of van gegoten staal

1,7

—

8479 90 70

– – – andere

1,7

—

8480

Vormkasten voor gieterijen; modelplaten voor gietvormen;
modellen voor gietvormen; gietvormen en andere vormen
voor metalen (andere dan gietvormen voor ingots), voor me
taalcarbiden, voor glas, voor minerale stoffen, voor rubber of
voor kunststof:

8480 10 00

– vormkasten voor gieterijen

1,7

—

8480 20 00

– modelplaten voor gietvormen

1,7

—

8480 30

– modellen voor gietvormen:

8480 30 10

– – van hout

1,7

—

8480 30 90

– – andere

2,7

—

– vormen voor metalen of voor metaalcarbiden:

8480 41 00

– – voor het spuitgieten of het persgieten

1,7

—

8480 49 00

– – andere

1,7

—

8480 50 00

– vormen voor glas

1,7

—

8480 60 00

– vormen voor minerale stoffen

1,7

—

– vormen voor rubber of voor kunststof:

8480 71 00

– – voor het spuitgieten of het persgieten

1,7

—

8480 79 00

– – andere

1,7

—

8481

Kranen en dergelijke artikelen (reduceerventielen en thermo
statisch werkende kleppen daaronder begrepen), voor leiding
en, voor ketels, voor reservoirs, voor bakken of voor dergelijke
bergingsmiddelen:

8481 10

– reduceerventielen:

8481 10 05

– – gecombineerd met filters of smeerapparaten

2,2

—

– – andere:

8481 10 19

– – – van gietijzer of van staal

2,2

—

8481 10 99

– – – andere

2,2

—
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Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8481 20

– kleppen voor oleohydraulische of pneumatische overbren

ging:
8481 20 10

– – kleppen voor oleohydraulische overbrenging

2,2

—

8481 20 90

– – kleppen voor pneumatische overbrenging

2,2

—

8481 30

– terugslagkleppen:

8481 30 91

– – van gietijzer of van staal

2,2

—

8481 30 99

– – andere

2,2

—

8481 40

– overloopkleppen en veiligheidskleppen:

8481 40 10

– – van gietijzer of van staal

2,2

—

8481 40 90

– – andere

2,2

—

8481 80

– andere artikelen:
– – sanitaire kranen:

8481 80 11

– – – mengkranen

2,2

—

8481 80 19

– – – andere

2,2

—

– – kranen voor radiatoren van centrale verwarming:

8481 80 31

– – – thermostatisch werkende kranen

2,2

—

8481 80 39

– – – andere

2,2

—

8481 80 40

– – ventielen voor luchtbanden

2,2

—

– – andere:
– – – regelafsluiters:

8481 80 51

– – – – temperatuurregelaars

2,2

—

8481 80 59

– – – – andere

2,2

—

– – – andere:
– – – – schuifafsluiters:

8481 80 61

– – – – – van gietijzer

2,2

—

8481 80 63

– – – – – van staal

2,2

—

8481 80 69

– – – – – andere

2,2

—

– – – – klepafsluiters:

8481 80 71

– – – – – van gietijzer

2,2

—

8481 80 73

– – – – – van staal

2,2

—

8481 80 79

– – – – – andere

2,2

—

8481 80 81

– – – – kogelafsluiters en plugkranen

2,2

—

8481 80 85

– – – – vlinderkleppen

2,2

—

8481 80 87

– – – – membraanafsluiters

2,2

—
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Omschrĳving
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douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8481 80 99

– – – – andere

2,2

—

8481 90 00

– delen

2,2

—

8482

Kogellagers, rollagers, naaldlagers en dergelijke lagers:

8482 10

– kogellagers:

8482 10 10

– – met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 30 mm

8

—

8482 10 90

– – andere

8

—

8482 20 00

– kegellagers, samenstellingen van conische ringen en conische

8

—

rollen daaronder begrepen
8482 30 00

– tonlagers

8

—

8482 40 00

– naaldlagers

8

—

8482 50 00

– cilinderlagers

8

—

8482 80 00

– andere, gecombineerde lagers daaronder begrepen

8

—

8

—

– delen:

8482 91

– – kogels, rollen, naalden en dergelijke:

8482 91 10

– – – rollen in kegelvorm

8482 91 90

– – – andere

7,7

—

8482 99 00

– – andere

8

—

8483

Drijfwerkassen (nokkenassen en krukassen daaronder begre
pen) en krukken; kussenblokken en lagerschalen; getande
overbrengingen en wrijvingswielen; kogellager- en rollageras
sen; tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen
voor het opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de
snelheid (koppelomvormers daaronder begrepen); vliegwielen
en riemschijven (takelblokken daaronder begrepen); koppelin
gen en koppelingsorganen (beweeglijke koppelingen zoals car
dankoppelingen daaronder begrepen):

8483 10

– drijfwerkassen (nokkenassen en krukassen daaronder begre

pen) en krukken:
– – krukken en krukassen:

8483 10 21

– – – van gietijzer of van gegoten staal

4

—

8483 10 25

– – – van gesmeed staal

4

—

8483 10 29

– – – andere

4

—

8483 10 50

– – gelede assen of scharnierassen

4

—

8483 10 95

– – andere

4

—

8483 20 00

– kussenblokken voorzien van kogel-, rol-, naald- of dergelijke

6

—

lagers
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Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8483 30

– kussenblokken, andere dan die voorzien van kogel-, rol-,

naald- of dergelijke lagers; lagerschalen:
– – kussenblokken:

8483 30 32

– – – voor kogel-, rol-, naald- of dergelijke lagers

5,7

—

8483 30 38

– – – andere

3,4

—

8483 30 80

– – lagerschalen

3,4

—

8483 40

– getande overbrengingen en wrijvingswielen, andere dan af

zonderlijk aangeboden tandwielen en andere elementaire
overbrengingsorganen; kogellager- en rollagerassen; versnel
lingsbakken en andere overbrengingsmechanismen voor het
opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de snelheid
(koppelomvormers daaronder begrepen):
– – getande overbrengingen:

8483 40 21

– – – cilindrische

3,7

—

8483 40 23

– – – conische of cilindrisch-conische

3,7

—

8483 40 25

– – – wormwieloverbrengingen

3,7

—

8483 40 29

– – – andere

3,7

—

8483 40 30

– – kogellager- en rollagerassen

3,7

—

– – tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen voor het

opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de snelheid:
8483 40 51

– – – tandwielkasten en versnellingsbakken

3,7

—

8483 40 59

– – – andere

3,7

—

8483 40 90

– – andere

3,7

—

8483 50

– vliegwielen en riemschijven (takelblokken daaronder begre

pen):
8483 50 20

– – van gietijzer of van gegoten staal

2,7

—

8483 50 80

– – andere

2,7

—

8483 60

– koppelingen en koppelingsorganen (beweeglijke koppelingen

daaronder begrepen):
8483 60 20

– – van gietijzer of van gegoten staal

2,7

—

8483 60 80

– – andere

2,7

—

8483 90

– afzonderlijk aangeboden tandwielen en andere elementaire

5,7

—

overbrengingsorganen; delen:
8483 90 20

– – delen van kussenblokken voor lagers van alle soorten
– – andere:

8483 90 81

– – – van gietijzer of van gegoten staal

2,7

—

8483 90 89

– – – andere

2,7

—
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8484

Metalloplastische pakking; stellen of assortimenten van pak
kingringen en andere pakkingstukken, van verschillende sa
menstelling, in zakjes, in enveloppen of in dergelijke bergings
middelen; mechanische afdichtingen:

8484 10 00

– metalloplastische pakking

1,7

—

8484 20 00

– mechanische afdichtingen

1,7

—

8484 90 00

– andere

1,7

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

[8485]
8486

Machines en apparaten van de soort die uitsluitend of hoofd
zakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van staven of
schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal, van elementen of
schakelingen van halfgeleidermateriaal, van elektronische geïn
tegreerde schakelingen of van platte beeldschermen; machines
en apparaten bedoeld bij aantekening 9, onder C), op dit
hoofdstuk; delen en toebehoren:

8486 10 00

– machines en apparaten voor de vervaardiging van staven of

schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal
8486 20 00

– machines en apparaten voor de vervaardiging van elementen

of schakelingen van halfgeleidermateriaal of van elektro
nische geïntegreerde schakelingen
8486 30 00

– machines en apparaten voor de vervaardiging van platte

beeldschermen
8486 40 00

– machines en apparaten bedoeld bij aantekening 9, onder C),

op dit hoofdstuk
8486 90 00

– delen en toebehoren

8487

Delen van machines of van toestellen, niet genoemd of niet
begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk en niet voor
zien van elektrische verbindingsstukken, van elektrisch ge
ïsoleerde delen, van spoelen, van contacten of van andere elek
trotechnische delen:

8487 10

– scheepsschroeven en schroefbladen voor scheepsschroeven:

8487 10 10

– – van brons

1,7

p/st

8487 10 90

– – andere

1,7

p/st

8487 90

– andere:

8487 90 40

– – van gietijzer

1,7

—

– – van ijzer of van staal:

8487 90 51

– – – van gegoten staal

1,7

—

8487 90 57

– – – van gesmeed of gestampt ijzer of staal

1,7

—

8487 90 59

– – – andere

1,7

—

8487 90 90

– – andere

1,7

—
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HOOFDSTUK 85
ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN, UITRUSTINGSSTUKKEN,
ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN
OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, TOESTELLEN VOOR HET
OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID
VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN
DEZE TOESTELLEN
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a) elektrisch verwarmde dekens, kussens, voetzakken en dergelijke artikelen;
elektrisch verwarmde kleding, schoeisel, oorwarmers en andere elektrisch
verwarmde artikelen die op de persoon worden gedragen;
b) werken van glas bedoeld bij post 7011;
c) machines en apparaten bedoeld bij post 8486;
d) zuigtoestellen van de soort gebruikt in de geneeskunde, de chirurgie, de
tandheelkunde of de veeartsenijkunde (post 9018);
e) elektrisch verwarmde meubelen bedoeld bij hoofdstuk 94.

2.

Artikelen die zowel beantwoorden aan de omschrijving van de posten 8501
tot en met 8504 als aan die van post 8511, 8512, 8540, 8541 of 8542
worden ingedeeld onder een van de laatste vijf posten.
Kwikdampgelijkrichters met metalen vat worden evenwel steeds onder post
8504 ingedeeld.

3.

Voor de toepassing van post 8507 worden onder „elektrische accumulatoren”
eveneens die accumulatoren verstaan die worden aangeboden met hulpcom
ponenten die bijdragen aan de functie van de accumulator om energie op te
slaan en te leveren of de accumulator beschermen tegen schade, zoals elek
trische verbindingsstukken, temperatuurregelaars (bijvoorbeeld thermistors)
en smeltveiligheden. Zij kunnen eveneens een deel van de beschermende
behuizing van de goederen waarin zij worden gebruikt bevatten.

4.

Onder post 8509 worden uitsluitend ingedeeld, voor zover het elektromecha
nische apparaten betreft van de soort gewoonlijk gebezigd voor huishoude
lijk gebruik:
a) vloerwrijvers (boenmachines), apparaten voor het malen, het mengen en
dergelijke, van voedings- en genotmiddelen, vruchtenpersen en groente
persen, ongeacht het gewicht;
b) andere toestellen wegende niet meer dan 20 kg, met uitzondering van
ventilatoren en van afzuigkappen met ingebouwde ventilator, ook indien
met filter (post 8414), van centrifuges voor wasgoed (post 8421), van
machines voor het afwassen van vaatwerk (post 8422), van wasmachines
voor wasgoed (post 8450), van strijkmachines (post 8420 of 8451), naar
gelang het kalanders — mangels — of andere machines betreft), van
naaimachines (post 8452), van elektrische scharen (post 8467) en van
elektrothermische toestellen (post 8516).

5.

Voor de toepassing van post 8523 wordt:
a) onder „niet-vluchtige geheugens op basis van halfgeleiders” (bijvoorbeeld
„flashgeheugenkaarten” of „flash elektronische geheugenkaarten”) ver
staan, geheugentoestellen met een contactvoet, bestaande uit een gedrukte
schakeling waarop zijn gemonteerd, in één enkele behuizing, een of meer
flashgeheugens (bijvoorbeeld „flash E2PROM”) in de vorm van geïnte
greerde schakelingen. Zij kunnen zijn voorzien van een controller in de
vorm van een geïntegreerde schakeling en discrete passieve componenten,
zoals condensatoren en weerstanden;
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b) als „intelligente kaarten” aangemerkt, kaarten waarin een of meer elek
tronische geïntegreerde schakelingen (een microprocessor, een willekeurig
toegankelijk geheugen (RAM) of een enkel uitleesbaar geheugen (ROM))
in de vorm van chips zijn bevestigd. Deze kaarten kunnen zijn voorzien
van contacten, van een magneetstrip of van een ingegoten antenne, maar
bevatten geen andere actieve of passieve elementen.
6.

Voor de toepassing van post 8534 worden als „gedrukte schakelingen” aan
gemerkt, schakelingen verkregen door het vormen op een onderlaag van
isolerend materiaal, door een bij het drukken gebruikte werkwijze (bijvoor
beeld inpersen, elektrolytisch opbrengen, etsen) of volgens de zogenaamde
dun- of dikfilmtechniek, van stroomvoerende elementen, contacten of andere
gedrukte elementen (bijvoorbeeld inductie-elementen, weerstanden, conden
satoren), die al dan niet volgens een bepaald schema onderling zijn ver
bonden, met uitzondering evenwel van elementen die een elektrisch signaal
kunnen voortbrengen, gelijkrichten, moduleren of versterken (bijvoorbeeld
halfgeleiderelementen).
De uitdrukking „gedrukte schakelingen” omvat geen schakelingen samen
gesteld met andere dan tijdens het drukproces verkregen elementen, noch
omvat zij individuele, discrete weerstanden, condensatoren of inductie-ele
menten. Gedrukte schakelingen mogen evenwel voorzien zijn van niet-ge
drukte aansluitingselementen.
Dunfilmschakelingen en dikfilmschakelingen die tijdens eenzelfde technolo
gisch proces verkregen passieve en actieve elementen bevatten, worden on
der post 8542 ingedeeld.

7.

Voor de toepassing van post 8536 wordt verstaan onder „verbindingsstukken
voor optische vezels, optischevezelbundels of optischevezelkabels”, verbin
dingsstukken die enkel werktuiglijk de optische vezels met de uiteinden
tegen elkaar verbinden in een digitaal lijnsysteem. Zij vervullen geen andere
functie, zoals de versterking, regeneratie of modificatie van een signaal.

8.

Post 8537 omvat geen draadloze infraroodtoestellen voor de bediening op
afstand van televisieontvangtoestellen en andere elektrische apparaten (post
8543).

9.

Voor de toepassing van de posten 8541 en 8542 wordt verstaan onder:
a) „dioden, transistors en dergelijke halfgeleiderelementen”, elementen waar
van de werking afhankelijk is van variaties in de soortelijke weerstand
onder de invloed van een elektrisch veld;
b) „elektronische geïntegreerde schakelingen”:
1) monolithische geïntegreerde schakelingen, waarvan de elementen (di
oden, transistors, weerstanden, condensatoren, inductie-elementen
enz.) in de massa (hoofdzakelijk) of op het oppervlak van een halfge
leidermateriaal (bijvoorbeeld gedoopt silicium, galliumarsenide, silici
um-germanium, indiumfosfide) tot stand zijn gebracht en een onver
brekelijk geheel vormen;
2) hybride geïntegreerde schakelingen, waarin passieve elementen (weer
standen, condensatoren, inductie-elementen enz.), verkregen volgens
de dun- of dikfilmtechniek, en actieve elementen (dioden, transistors,
monolithische geïntegreerde schakelingen enz.), verkregen volgens de
halfgeleidertechniek, praktisch onverbrekelijk zijn opgenomen, door
interconnectie of onderlinge verbindingen, op eenzelfde isolerende
onderlaag (van glas, van keramisch materiaal enz.). In deze schake
lingen mogen tevens discrete elementen zijn opgenomen;
3) geïntegreerde multichipschakelingen bestaande uit twee of meer on
derling verbonden monolithische geïntegreerde schakelingen die een
praktisch onverbrekelijk geheel vormen, al dan niet op een of meer
isolerende onderlagen, met of zonder bedradingsframes (lead frames),
maar zonder andere actieve of passieve schakelingselementen.
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4) uit verscheidene componenten bestaande geïntegreerde schakelingen
die bestaan uit een combinatie van een of meer monolithische, hybride
of geïntegreerde multichipschakelingen met ten minste een van de
volgende componenten: op silicium gebaseerde sensoren, actuatoren,
oscillatoren, resonators of combinaties daarvan, of componenten die
de functie vervullen van de artikelen die kunnen worden ingedeeld
onder post 8532, 8533 of 8541, of van smoorspoelen en zelfinductie
spoelen die kunnen worden ingedeeld onder post 8504, vormgegeven
in een praktisch onverbrekelijk geheel zoals een geïntegreerde scha
keling, als teneinde een component te vormen van de soort die wordt
gebruikt voor assemblage op een gedrukte schakeling (PCB) of andere
drager, door de verbinding via pinnen, aansluitpunten, balletjes, vel
den, bulten of vullingen.
Voor de toepassing van deze omschrijving geldt het volgende :
1) „componenten” kunnen discreet zijn, onafhankelijk zijn vervaar
digd en vervolgens zijn aangebracht op uit verscheidene com
ponenten bestaande geïntegreerde schakelingen, of in andere com
ponenten zijn geïntegreerd;
2) de uitdrukking „op silicium gebaseerd” betekent dat de component
is gebouwd op een onderlaag van silicium, of bestaat uit materialen
op basis van silicium, of vervaardigd op een microchip van een
geïntegreerde schakeling;
3) a) „op silicium gebaseerde sensoren” bestaan uit micro-elektro
nische of mechanische structuren die in de massa of op het
oppervlak van een halfgeleidermateriaal tot stand zijn gebracht
en de functie hebben om fysieke of chemische hoeveelheden op
te sporen en deze om te zetten in elektrische signalen, veroor
zaakt door de daaruit resulterende variaties in de elektrische
eigenschappen of de verplaatsing van mechanische structuur.
De „fysieke of chemische hoeveelheden” hebben betrekking
op normale verschijnselen zoals druk, akoestische golven, ver
snelling, trilling, beweging, oriëntatie, spanning, magnetische
veldsterkte, elektrische veldsterkte, licht, radioactiviteit, vochtig
heid, stroming, concentratie van chemische producten enz;
b) „op silicium gebaseerde actuatoren” bestaan uit micro-elektro
nische en mechanische structuren die in de massa of op het
oppervlak van halfgeleidermateriaal tot stand zijn gebracht en
de functie hebben om elektrische signalen in fysieke beweging
om te zetten;
c) „op silicium gebaseerde resonators” zijn componenten die be
staan uit micro-elektronische of mechanische structuren die in
de massa of op het oppervlak van halfgeleidermateriaal tot
stand zijn gebracht en de functie hebben om een mechanische
of elektrische trilling te genereren van een van tevoren vast
gestelde frequentie die afhangt van de fysieke geometrie van
deze structuren als reactie op een externe input;
d) „op silicium gebaseerde oscillatoren” zijn actieve componenten
die bestaan uit micro-elektronische of mechanische structuren
die in de massa of op het oppervlak van halfgeleidermateriaal
tot stand zijn gebracht en de functie hebben om een mecha
nische of elektrische trilling te genereren van een van tevoren
vastgestelde frequentie die afhangt van de fysieke geometrie
van deze structuren.
Voor de indeling van de in deze aantekening omschreven goederen hebben
de posten 8541 en 8542 voorrang boven alle andere posten van de nomen
clatuur, met uitzondering van post 8523, waaronder die goederen, bijvoor
beeld in verband met hun functie, eventueel zouden kunnen worden in
gedeeld.
10. Voor de toepassing van post 8548 wordt onder „gebruikte elektrische ele
menten, gebruikte elektrische batterijen en gebruikte elektrische accumulato
ren” verstaan, die welke als zodanig onbruikbaar zijn geworden door breuk,
versnijden, slijtage of dergelijke, of die welke niet geschikt zijn om te
worden herladen.
Aanvullende aantekening
1.

Onderverdeling 8527 12 omvat slechts radiocassettespelers met ingebouwde
versterker doch zonder ingebouwde luidspreker, die zonder een externe elek
trische energiebron kunnen werken en waarvan de afmetingen niet meer dan
170 mm × 100 mm × 45 mm bedragen.
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Aanvullende aantekeningen (GN)
1. Toestellen voor het weergeven van geluid voorzien van een mechanisme voor
aflezing door middel van een laserstraal vallen niet onder de onderverdelin
gen 8519 20 10 en 8519 30 00.
2. Voor de toepassing van de onderverdelingen 8528 71 15 en 8528 71 91 heeft
de term „modem” betrekking op toestellen of apparatuur die de inkomende en
uitgaande signalen moduleren en demoduleren, zoals V.90-modems of kabel
modems, en andere toestellen die gebruikmaken van dergelijke technologieën
om toegang te krijgen tot het internet, zoals WLAN, ISDN en ethernet. De
omvang van de internettoegang kan door de dienstenaanbieder worden be
perkt.
Toestellen van deze onderverdelingen moeten tweerichtingscommunicatie of
een tweerichtingsinformatiestroom mogelijk maken met het oog op het aan
bieden van een interactieve informatie- uitwisseling.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4,7

p/st

8501

Elektromotoren en elektrische generatoren, andere dan gene
ratoraggregaten:

8501 10

– motoren met een vermogen van niet meer dan 37,5 W:

8501 10 10

– – synchroonmotoren met een vermogen van niet meer dan 18 W
– – andere:

8501 10 91

– – – universele motoren

2,7

p/st

8501 10 93

– – – wisselstroommotoren

2,7

p/st

8501 10 99

– – – gelijkstroommotoren

2,7

p/st

8501 20 00

– universele motoren met een vermogen van meer dan 37,5 W

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

– andere gelijkstroommotoren; gelijkstroomgeneratoren:

8501 31 00

– – met een vermogen van niet meer dan 750 W

8501 32 00

– – met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan

75 kW
8501 33 00

– – met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan

375 kW
8501 34 00

– – met een vermogen van meer dan 375 kW

8501 40

– andere eenfasewisselstroommotoren:

8501 40 20

– – met een vermogen van niet meer dan 750 W

2,7

p/st

8501 40 80

– – met een vermogen van meer dan 750 W

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

– andere meerfasenwisselstroommotoren:

8501 51 00

– – met een vermogen van niet meer dan 750 W

8501 52

– – met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan

75 kW:
8501 52 20

– – – met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan

7,5 kW
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4

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

8501 52 30

– – – met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan

37 kW
8501 52 90

– – – met een vermogen van meer dan 37 doch niet meer dan

75 kW
8501 53

– – met een vermogen van meer dan 75 kW:

8501 53 50

– – – tractiemotoren
– – – andere:

8501 53 81

– – – – met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan

375 kW
8501 53 94

– – – – met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan

750 kW
8501 53 99

– – – – met een vermogen van meer dan 750 kW
– wisselstroomgeneratoren:

8501 61

– – met een vermogen van niet meer dan 75 kVA:

8501 61 20

– – – met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA

8501 61 80

– – – met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 75

kVA
8501 62 00

– – met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375

kVA
8501 63 00

– – met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan

750 kVA
8501 64 00

– – met een vermogen van meer dan 750 kVA

8502

Elektrische generatoraggregaten en roterende omvormers:
– generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met

zelfontsteking (diesel of semidieselmotor):
8502 11

– – met een vermogen van niet meer dan 75 kVA:

8502 11 20

– – – met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA

8502 11 80

– – – met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 75

kVA
8502 12 00

– – met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375

kVA
8502 13

– – met een vermogen van meer dan 375 kVA:

8502 13 20

– – – met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 750

kVA
8502 13 40

– – – met een vermogen van meer dan 750 doch niet meer dan

2 000 kVA
8502 13 80

– – – met een vermogen van meer dan 2 000 kVA
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1

2
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4

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

8502 20

– generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met

vonkontsteking (explosiemotoren):
8502 20 20

– – met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA

8502 20 40

– – met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 375

kVA
8502 20 60

– – met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 750

kVA
8502 20 80

– – met een vermogen van meer dan 750 kVA
– andere generatoraggregaten:

8502 31 00

– – werkend op windenergie

8502 39

– – andere:

8502 39 20

– – – turbogeneratoren

2,7

p/st

8502 39 80

– – – andere

2,7

p/st

8502 40 00

– roterende omvormers

2,7

p/st

8503 00

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of
hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij post
8501 of 8502:

8503 00 10

– niet-magnetische ringen

2,7

—

– andere:

8503 00 91

– – van gietijzer of van gegoten staal

2,7

—

8503 00 99

– – andere

2,7

—

8504

Elektrische transformatoren, statische omvormers (bijvoor
beeld gelijkrichters), smoorspoelen en zelfinductiespoelen:

8504 10

– ballasten voor ontladingslampen of -buizen:

8504 10 20

– – smoorspoelen ook indien met aangeschakelde condensator

3,7

p/st

8504 10 80

– – andere

3,7

p/st

3,7

p/st

3,7

p/st

3,7

p/st

3,7

p/st

– transformatoren met vloeistofisolatie:

8504 21 00

– – met een vermogen van niet meer dan 650 kVA

8504 22

– – met een vermogen van meer dan 650 doch niet meer dan

10 000 kVA:
8504 22 10

– – – met een vermogen van meer dan 650 doch niet meer dan

1 600 kVA
8504 22 90

– – – met een vermogen van meer dan 1 600 doch niet meer dan

10 000 kVA
8504 23 00

– – met een vermogen van meer dan 10 000 kVA
– andere transformatoren:

8504 31

– – met een vermogen van niet meer dan 1 kVA:
– – – meettransformatoren:
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4

8504 31 21

– – – – voor het meten van de spanning

3,7

p/st

8504 31 29

– – – – andere

3,7

p/st

8504 31 80

– – – andere

3,7

p/st

8504 32 00

– – met een vermogen van meer dan 1 doch niet meer dan 16

3,7

p/st

3,7

p/st

3,7

p/st

vrij

p/st

vrij

p/st

vrij

—

kVA
8504 33 00

– – met een vermogen van meer dan 16 doch niet meer dan 500

kVA
8504 34 00

– – met een vermogen van meer dan 500 kVA

8504 40

– statische omvormers:

8504 40 30

– – van de soort gebruikt voor telecommunicatietoestellen, automa

tische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor
– – andere:

8504 40 55

– – – gelijkrichters voor het laden van accumulatoren
– – – andere:

8504 40 82

– – – – gelijkrichters
– – – – omzetters:

8504 40 84

– – – – – met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA

vrij

—

8504 40 88

– – – – – met een vermogen van meer dan 7,5 kVA

vrij

—

8504 40 90

– – – – andere

vrij

—

8504 50 00

– andere smoorspoelen en andere zelfinductiespoelen

vrij

—

8504 90

– delen:

vrij

—

vrij

—

– – van transformatoren, smoorspoelen en zelfinductiespoelen:

8504 90 11

– – – kernen van ferriet

★

8504 90 13

– – – lamellen en kernen van staal, ook indien gestapeld of gewik

★

8504 90 17

– – – andere

vrij

—

8504 90 90

– – van statische omvormers

vrij

—

keld

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 673
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2,2

—

8505

Elektromagneten; permanente magneten en artikelen bestemd
om na magnetisering als permanente magneten te worden ge
bruikt; magnetische en elektromagnetische opspanplaten en
werkstukhouders; elektromagnetische koppelingen, gangwis
sels en remmen; lastmagneten:
– permanente magneten en artikelen bestemd om na magneti

sering als permanente magneten te worden gebruikt:
8505 11 00

– – van metaal

8505 19

– – andere:

8505 19 10

– – – permanente magneten van geagglomereerd ferriet

2,2

—

8505 19 90

– – – andere

2,2

—

8505 20 00

– elektromagnetische koppelingen, gangwissels en remmen

2,2

—

8505 90

– andere, delen daaronder begrepen:

vrij

—

– – elektromagneten; magnetische en elektromagnetische opspan

platen en werkstukhouders:
8505 90 21

– – – electromagneten van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk

wordt gebruikt voor andere magnetische resonantieapparaten
dan elektromagneten van post 9018
8505 90 29

– – – andere

1,8

—

8505 90 50

– – lastmagneten

2,2

—

8505 90 90

– – delen

1,8

—

8506

Elektrische elementen en elektrische batterijen:

8506 10

– mangaandioxide-elementen en -batterijen:
– – alkalisch:

8506 10 11

– – – cilindervormige elementen

4,7

p/st

8506 10 18

– – – andere

4,7

p/st

– – andere:

8506 10 91

– – – cilindervormige elementen

4,7

p/st

8506 10 98

– – – andere

4,7

p/st

8506 30 00

– kwikoxide-elementen en -batterijen

4,7

p/st

8506 40 00

– zilveroxide-elementen en -batterijen

4,7

p/st

8506 50

– lithiumelementen en -batterijen:

8506 50 10

– – cilindervormige elementen

4,7

p/st

8506 50 30

– – knoopelementen

4,7

p/st

8506 50 90

– – andere

4,7

p/st

8506 60 00

– lucht-zinkelementen en -batterijen

4,7

p/st
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4

vrij

p/st

8506 80

– andere elektrische elementen en elektrische batterijen:

8506 80 05

– – droge zink-koolstofelementen en -batterijen met een spanning

van 5,5 of meer doch niet meer dan 6,5 V
8506 80 80

– – andere

4,7

p/st

8506 90 00

– delen

4,7

—

8507

Elektrische accumulatoren, alsmede scheiplaten daarvoor, ook
indien in vierkante of rechthoekige vorm:

8507 10

– loodaccumulatoren van de soort gebruikt voor het starten

van zuigermotoren:
8507 10 20

– – werkend met vloeibare elektrolyt

3,7

p/st

8507 10 80

– – andere

3,7

p/st

8507 20

– andere loodaccumulatoren:

8507 20 20

– – werkend met vloeibare elektrolyt

3,7

ce/el

8507 20 80

– – andere

3,7

ce/el

8507 30

– nikkel-cadmiumaccumulatoren:

8507 30 20

– – gasdichte

2,6

p/st

8507 30 80

– – andere

2,6

ce/el

8507 40 00

– nikkel-ijzeraccumulatoren

2,7

p/st

8507 50 00

– nikkel-metaalhydrideaccumulatoren

2,7

p/st

8507 60 00

– lithiumionaccumulatoren

2,7

p/st

8507 80 00

– andere accumulatoren

2,7

p/st

8507 90

– delen:

8507 90 30

– – scheiplaten

2,7

—

8507 90 80

– – andere

2,7

—

8508

Stofzuigers:

2,2

p/st

– met ingebouwde elektromotor:

8508 11 00

– – met een vermogen van niet meer dan 1 500 W en met een

stofreservoir met een inhoud van niet meer dan 20 l
8508 19 00

– – andere

1,7

p/st

8508 60 00

– andere stofzuigers

1,7

p/st

8508 70 00

– delen

1,7

—

8509

Elektromechanische toestellen voor huishoudelijk gebruik, met
ingebouwde elektromotor, andere dan de stofzuigers bedoeld
bij post 8508:

8509 40 00

– apparaten voor het malen, het mengen en dergelijke van

2,2

p/st

voedings- en genotmiddelen; vruchten- en groentepersen
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1

2

3

4

8509 80 00

– andere toestellen

2,2

—

8509 90 00

– delen

2,2

—

8510

Scheerapparaten, tondeuses en epileerapparaten, met inge
bouwde elektromotor:

8510 10 00

– scheerapparaten

2,2

p/st

8510 20 00

– tondeuses

2,2

p/st

8510 30 00

– epileerapparaten

2,2

p/st

8510 90 00

– delen

2,2

—

8511

Elektrische ontstekings- en starttoestellen voor vonkontste
kings- en zelfontstekingsmotoren (bijvoorbeeld magneto's, dy
namo-magneto's, ontstekingsspoelen, ontstekings- en gloeibou
gies, startmotoren); generatoren (bijvoorbeeld dynamo's, alter
natoren) en automatische schakelaars, die bij deze motoren
worden gebruikt:

8511 10 00

– ontstekingsbougies

3,2

—

8511 20 00

– magneto's; dynamo-magneto's; vliegwielmagneten

3,2

—

8511 30 00

– stroomverdelers; ontstekingsspoelen

3,2

—

8511 40 00

– startmotoren, ook indien werkend als generator

3,2

—

8511 50 00

– andere generatoren

3,2

—

8511 80 00

– andere toestellen

3,2

—

8511 90 00

– delen

3,2

—

8512

Elektrische verlichtingstoestellen en elektrische signaal- en
waarschuwingstoestellen (andere dan de artikelen bedoeld bij
post 8539), elektrische ruitenwissers en elektrische toestellen
om ijsafzetting op of om het beslaan van ruiten tegen te gaan,
van de soort gebruikt op rijwielen of op motorvoertuigen:

8512 10 00

– verlichtingstoestellen en toestellen voor het geven van zicht

2,7

—

2,7

—

2,2

p/st

2,7

—

2,7

—

bare signalen, van de soort gebruikt op rijwielen
8512 20 00

– andere toestellen voor verlichting of voor het geven van

zichtbare signalen
8512 30

– toestellen voor het geven van geluidssignalen:

8512 30 10

– – alarmtoestellen tegen diefstal van de soort gebruikt voor mo

torvoertuigen
8512 30 90

– – andere

8512 40 00

– ruitenwissers en toestellen om ijsafzetting op of om het be

slaan van ruiten tegen te gaan
8512 90

– delen:

8512 90 10

– – van toestellen bedoeld bij onderverdeling 8512 30 10

2,2

—

8512 90 90

– – andere

2,7

—
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8513

Draagbare elektrische lampen, bestemd om met eigen energie
bron te werken (bijvoorbeeld met elementen of batterijen, met
accumulatoren of met ingebouwde dynamo), andere dan die
bedoeld bij post 8512:

8513 10 00

– lampen

5,7

—

8513 90 00

– delen

5,7

—

8514

Elektrische ovens voor industrieel gebruik of voor laboratori
umgebruik, ovens werkend met inductieve of met diëlektrische
verwarming daaronder begrepen; andere toestellen voor indu
strieel gebruik of voor laboratoriumgebruik voor de behan
deling van stoffen door inductieve of door diëlektrische ver
warming:

8514 10

– weerstandovens (met indirecte verwarming):

8514 10 10

– – bakkersovens

2,2

p/st

8514 10 80

– – andere

2,2

p/st

8514 20

– ovens met inductieve of met diëlektrische verwarming:

8514 20 10

– – met inductieve verwarming

2,2

p/st

8514 20 80

– – met diëlektrische verwarming

2,2

p/st

8514 30

– andere ovens:

8514 30 20

– – van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt

vrij

p/st

2,2

p/st

2,2

p/st

voor de vervaardiging van assemblages van gedrukte schake
lingen
8514 30 80

– – andere

8514 40 00

– andere toestellen voor de behandeling van stoffen door in

ductieve of door diëlektrische verwarming
8514 90

– delen:

8514 90 30

– – van andere ovens bedoeld bij onderverdeling 8514 30 20

vrij

—

8514 90 70

– – andere

2,2

—

8515

Elektrische machines, apparaten en toestellen (met elektrisch
verhit gas werkende daaronder begrepen) en machines, ap
paraten en toestellen werkend met laserstralen of met andere
licht- of fotonenbundels, met ultrasone trillingen, met elektro
nenstralen, met magnetische impulsen of met plasmastraal,
voor het solderen of voor het lassen, ook indien geschikt
voor het snijden; elektrische machines, apparaten en toestellen
voor het warm verspuiten van metaal of van cermets:

2,7

—

vrij

—

– machines, apparaten en toestellen voor het solderen:

8515 11 00

– – soldeerbouten en soldeerpistolen

8515 19

– – andere:

8515 19 10

– – – machines voor golfsolderen van de soort die uitsluitend of

hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van as
semblages van gedrukte schakelingen
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2,7

—

8515 19 90

– – – andere
– machines, apparaten en toestellen voor het weerstandlassen

van metalen:
8515 21 00

– – automatische of halfautomatische

2,7

—

8515 29 00

– – andere

2,7

—

2,7

—

2,7

—

2,7

—

2,7

—

– machines, apparaten en toestellen werkend met lichtboog of

met plasmastraal, voor het lassen van metalen:
8515 31 00

– – automatische of halfautomatische

8515 39

– – andere:
– – – met handbediening, met beklede elektroden, bestaande uit

laskoppen of -tangen en:
8515 39 13

– – – – een transformator

8515 39 18

– – – – een generator of een roterende omvormer of een statische

omvormer
8515 39 90

– – – andere

8515 80

– andere machines, apparaten en toestellen:

8515 80 10

– – voor de metaalverwerkende industrie

2,7

p/st

8515 80 90

– – andere

2,7

p/st

8515 90

– delen:

8515 90 20

– – van machines voor golfsolderen bedoeld bij onderverdeling

vrij

—

2,7

—

8515 19 10
8515 90 80

– – andere

8516

Elektrische geisers en andere elektrische heetwatertoestellen en
elektrische dompelaars; elektrische toestellen voor verwarming
van woonruimten, voor bodemverwarming of voor dergelijk
gebruik; elektrothermische toestellen voor haarbehandeling
(bijvoorbeeld haardroogtoestellen, haargolftoestellen, verwar
mingsapparaten voor friseerijzers) of voor het drogen van de
handen; elektrische strijkijzers; andere elektrothermische toe
stellen voor huishoudelijk gebruik; verwarmingselementen
(verwarmingsweerstanden) andere dan die bedoeld bij post
8545:

8516 10

– elektrische geisers en andere elektrische heetwatertoestellen

en elektrische dompelaars:
8516 10 11

– – geisers

2,7

p/st

8516 10 80

– – andere

2,7

p/st

2,7

p/st

– elektrische toestellen voor verwarming van woonruimten,

voor bodemverwarming of voor dergelijk gebruik:
8516 21 00

– – accumulatieradiatoren

8516 29

– – andere:

8516 29 10

– – – radiatoren met vloeistofcirculatie

2,7

p/st

8516 29 50

– – – convectieradiatoren

2,7

p/st

– – – andere:
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8516 29 91

– – – – met ingebouwde ventilator

2,7

p/st

8516 29 99

– – – – andere

2,7

p/st

– elektrothermische toestellen voor haarbehandeling of voor

het drogen van de handen:
8516 31 00

– – haardroogtoestellen

2,7

p/st

8516 32 00

– – andere toestellen voor haarbehandeling

2,7

—

8516 33 00

– – toestellen voor het drogen van de handen

2,7

p/st

8516 40 00

– elektrische strijkijzers

2,7

p/st

8516 50 00

– microgolfovens

5

p/st

8516 60

– andere ovens; fornuizen, komforen, kookplaten en grilleer

apparaten:
8516 60 10

– – fornuizen

2,7

p/st

8516 60 50

– – komforen en kookplaten

2,7

p/st

8516 60 70

– – grilleerapparaten

2,7

p/st

8516 60 80

– – inbouwovens

2,7

p/st

8516 60 90

– – andere

2,7

p/st

– andere elektrothermische toestellen:

8516 71 00

– – koffie- en theezetapparaten

2,7

p/st

8516 72 00

– – broodroosters

2,7

p/st

8516 79

– – andere:

8516 79 20

– – – frituurpannen

2,7

p/st

8516 79 70

– – – andere

2,7

p/st

8516 80

– verwarmingselementen (verwarmingsweerstanden):

8516 80 20

– – aangebracht op een drager van isolerende stof

2,7

—

8516 80 80

– – andere

2,7

—

8516 90 00

– delen

2,7

—

8517

Telefoontoestellen, daaronder begrepen telefoontoestellen voor
cellulaire netwerken of voor andere draadloze netwerken; an
dere toestellen voor het zenden of ontvangen van spraak, van
beelden of van andere gegevens, daaronder begrepen toestellen
voor de overdracht in een kabelnetwerk of in een draadloos
netwerk (zoals een lokaal netwerk of een uitgestrekt netwerk),
andere dan die bedoeld bij de posten 8443, 8525, 8527 en
8528:

vrij

p/st

vrij

p/st

– telefoontoestellen, daaronder begrepen telefoontoestellen voor

cellulaire netwerken of voor andere draadloze netwerken:
8517 11 00

– – lijntelefoontoestellen met draagbare draadloze hoorn

8517 12 00

– – telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor andere

draadloze netwerken
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▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

vrij

p/st

vrij

—

8517 18 00

– – andere
– andere toestellen voor het zenden of ontvangen van spraak,

van beelden of van andere gegevens, daaronder begrepen
toestellen voor de overdracht in een kabelnetwerk of in een
draadloos netwerk (zoals een lokaal netwerk of een uit
gestrekt netwerk):
8517 61 00

– – basisstations

8517 62 00

– – toestellen voor het ontvangen, omzetten en zenden of rege

nereren van spraak, van beelden of van andere gegevens,
schakelapparaten en toestellen voor het routen daaronder
begrepen
8517 69

– – andere:

8517 69 10

– – – videofoontoestellen

vrij

p/st

8517 69 20

– – – parlofoons

vrij

—

8517 69 30

– – – ontvangtoestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie

vrij

p/st

8517 69 90

– – – andere

vrij

—

8517 70 00

– delen

vrij

—

8518

Microfoons en statieven daarvoor; luidsprekers, ook indien
gemonteerd in een klankkast; hoofdtelefoons en oortelefoons,
ook indien gecombineerd met een microfoon, en stellen of as
sortimenten bestaande uit een microfoon en een of meer luid
sprekers; elektrische audiofrequentversterkers; elektrische ge
luidsversterkers:

8518 10 00

– microfoons en statieven daarvoor

vrij

—

– luidsprekers, ook indien gemonteerd in een klankkast:

8518 21 00

– – kasten met één luidspreker

vrij

p/st

8518 22 00

– – kasten met meer dan één luidspreker

vrij

p/st

8518 29 00

– – andere

vrij

p/st

8518 30 00

– hoofdtelefoons en oortelefoons, ook indien gecombineerd met

vrij

—

een microfoon, en stellen of assortimenten bestaande uit een
microfoon en een of meer luidsprekers
8518 40 00

– elektrische audiofrequentversterkers

vrij

p/st

8518 50 00

– elektrische geluidsversterkers

vrij

p/st

8518 90 00

– delen

vrij

—

8519

Toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid:

8519 20

– toestellen werkende op munten, bankbiljetten, bankkaarten,

6

p/st

9,5

p/st

penningen of door andere wijze van betaling:
8519 20 10

– – elektrogrammofoons, werkend met munt- of penninginworp
– – andere:

8519 20 91

– – – voorzien van een mechanisme voor aflezing door middel van

een laserstraal
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4,5

p/st

2

p/st

vrij

p/st

vrij

p/st

vrij

p/st

vrij

p/st

8519 20 99

– – – andere

8519 30 00

– platenspelers

8519 50 00

– telefoonantwoordapparaten
– andere toestellen:

8519 81 00

– – werkend met magnetische dragers, met optische dragers of

met dragers op basis van halfgeleiders
8519 89 00

– – andere

[8520]
8521

Video-opname- en videoweergaveapparaten, ook indien met
ingebouwde videotuner:

8521 10

– werkend met magneetbanden:

8521 10 20

– – met een bandbreedte van niet meer dan 1,3 cm en geschikt

voor opname of weergave met een bandsnelheid van niet
meer dan 50 mm/sec
8521 10 95

– – andere

vrij

p/st

8521 90 00

– andere

5,2 (1)

p/st

8522

Delen en toebehoren, waarvan kan worden onderkend dat zij
uitsluitend of hoofdzakelijk zijn bestemd voor de toestellen en
apparaten bedoeld bij post 8519 of 8521:

8522 10 00

– weergavekoppen voor platenspelers

4

—

8522 90 00

– andere

vrij

—

8523

Platen, banden, niet-vluchtige geheugens op basis van halfge
leiders, „intelligente kaarten” en andere dragers voor het op
nemen van geluid of voor dergelijke doeleinden, waarop al dan
niet is opgenomen, galvanische vormen en matrijzen voor het
maken van platen daaronder begrepen, andere dan de goede
ren bedoeld bij hoofdstuk 37:

vrij

p/st

– magnetische dagers:

8523 21 00

– – kaarten voorzien van een magnetische strip

8523 29

– – andere:
– – – magneetbanden; magneetschijven:

8523 29 15

– – – – waarop niet is opgenomen

vrij

p/st

8523 29 19

– – – – andere

vrij

p/st

8523 29 90

– – – andere

vrij

—

vrij

p/st

vrij

p/st

– optische dragers:

8523 41

– – waarop niet is opgenomen:

8523 41 10

– – – platen voor afleessystemen door middel van een laserstraal,

met een opnamecapaciteit van niet meer dan 900 megabyte,
andere dan wisbare platen
8523 41 30

– – – platen voor afleessystemen door middel van een laserstraal,

met een opnamecapaciteit van meer dan 900 megabyte doch
niet meer dan 18 gigabyte, andere dan wisbare platen

(1) — Van 1 juli t/m 31 december: 3,5.
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Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

8523 41 90

– – – andere

8523 49

– – andere:
– – – platen voor afleessystemen door middel van een laserstraal:

8523 49 10

– – – – „digital versatile discs (dvd)”

vrij

p/st

8523 49 20

– – – – andere

vrij

p/st

8523 49 90

– – – andere

vrij

p/st

– dragers op basis van halfgeleiders:

8523 51

– – niet-vluchtige geheugens op basis van halfgeleiders:

8523 51 10

– – – waarop niet is opgenomen

vrij

p/st

8523 51 90

– – – andere

vrij

p/st

8523 52 00

– – „intelligente kaarten”

vrij

p/st

8523 59

– – andere:

8523 59 10

– – – waarop niet is opgenomen

vrij

p/st

8523 59 90

– – – andere

vrij

p/st

8523 80

– andere:

8523 80 10

– – waarop niet is opgenomen

vrij

—

8523 80 90

– – andere

vrij

—

[8524]
8525

Zendtoestellen voor radio-omroep of televisie, ook indien met
ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het opnemen of het
weergeven van geluid; televisiecamera's, digitale fototoestellen
en videocamera-opnametoestellen:

8525 50 00

– zendtoestellen

vrij

p/st

8525 60 00

– zendtoestellen met ingebouwd ontvangtoestel

vrij

p/st

8525 80

– televisiecamera's, digitale fototoestellen en videocamera-op

vrij

p/st

0,8 (1)

p/st

vrij

p/st

0,8 (1)

p/st

vrij

p/st

nametoestellen:
– – televisiecamera's:

8525 80 11

– – – bevattende ten minste drie beeldopnamebuizen

8525 80 19

– – – andere

8525 80 30

– – digitale fototoestellen
– – videocamera-opnametoestellen:

8525 80 91

– – – enkel voorzien van een opnamemogelijkheid van het door de

televisiecamera geregistreerde beeld en geluid
8525 80 99

– – – andere

(1) — Van 1 juli t/m 31 december: vrij.

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 682
▼B
GN-code
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Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

8526

Radartoestellen, toestellen voor radionavigatie en toestellen
voor radioafstandsbediening:

8526 10 00

– radartoestellen
– andere:

8526 91

– – toestellen voor radionavigatie:

8526 91 20

– – – radionavigatie-ontvangtoestellen

vrij

p/st

8526 91 80

– – – andere

vrij

—

8526 92 00

– – toestellen voor radioafstandsbediening

vrij

—

8527

Ontvangtoestellen voor radio-omroep, ook indien in dezelfde
kast gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het
weergeven van geluid of met een uurwerk:

vrij

p/st

vrij

p/st

vrij

p/st

5,3 (1)

p/st

5,3 (1)

p/st

3,8 (2)

p/st

14

p/st

14

p/st

10

p/st

4,5 (3)

p/st

– ontvangtoestellen voor radio-omroep, die zonder externe

energiebron kunnen functioneren:
8527 12 00

– – zakformaat-radiocassettespelers

8527 13 00

– – andere toestellen gecombineerd met een toestel voor het

opnemen of het weergeven van geluid
8527 19 00

– – andere
– ontvangtoestellen voor radio-omroep, die niet zonder externe

energiebron kunnen functioneren, van de soort die in motor
voertuigen wordt gebruikt:
8527 21

– – gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het

weergeven van geluid:
– – – geschikt voor de ontvangst en het decoderen van digitale

radio-informatiesysteemsignalen (RDS):
8527 21 20

– – – – voorzien van een mechanisme voor aflezing door middel

van een laserstraal
– – – – andere:

8527 21 52

– – – – – werkend met cassettes en voorzien van een mechanisme

voor analoge en digitale aflezing
8527 21 59

– – – – – andere
– – – andere:

8527 21 70

– – – – voorzien van een mechanisme voor aflezing door middel

van een laserstraal
– – – – andere:

8527 21 92

– – – – – werkend met cassettes en voorzien van een mechanisme

voor analoge en digitale aflezing
8527 21 98

– – – – – andere

8527 29 00

– – andere
– andere:

(1) — Van 1 juli t/m 31 december: 3,5.
(2) — Van 1 juli t/m 31 december: 2,5.
(3) — Van 1 juli t/m 31 december: 3.
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Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

p/st

vrij

p/st

vrij

p/st

vrij

p/st

vrij

p/st

vrij

p/st

8527 91 00

– – gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het

weergeven van geluid
8527 92 00

– – niet gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het

weergeven van geluid, doch gecombineerd met een uurwerk
8527 99 00

– – andere

8528

Monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoe
stel voor televisie; ontvangtoestellen voor televisie, ook indien
met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel
voor het opnemen of weergeven van geluid of van beelden:
– monitors werkend met een kathodestraalbuis:

8528 42 00

– – geschikt om direct te worden aangesloten op en ontworpen

zijn om te worden gebruikt met een automatische gegevens
verwerkende machine van post 8471
8528 49 00

– – andere
– andere monitors:

8528 52

– – geschikt om direct te worden aangesloten op en ontworpen

zijn om te worden gebruikt met een automatische gegevens
verwerkende machine van post 8471:
8528 52 10

– – – van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt

in een automatisch gegevensverwerkend systeem als bedoeld
bij post 8471
– – – andere:

8528 52 91

– – – – met lcd-beeldscherm

14 (1)

p/st

8528 52 99

– – – – andere

14 (1)

p/st

8528 59 00

– – andere

14

p/st

vrij

p/st

– projectietoestellen:

8528 62 00

– – geschikt om direct te worden aangesloten op en ontworpen

zijn om te worden gebruikt met een automatische gegevens
verwerkende machine van post 8471
8528 69

– – andere:

8528 69 20

– – – voor monochrome weergave

2

p/st

8528 69 80

– – – andere

14

p/st

vrij

p/st

– ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd

ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opne
men of weergeven van geluid of van beelden:
8528 71

– – niet ontworpen om een beeldscherm of een videoscherm te

bevatten:
– – – videotuners:

8528 71 11

– – – – elektronische assemblages voor inbouw in een automatische

gegevensverwerkende machine

(1) Autonoom douanerecht: vrij.
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Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

p/st

5,3 (1)

p/st

vrij

p/st

5,3 (1)

p/st

14

p/st

14

p/st

8528 71 15

– – – – toestellen gestuurd door een microprocessor, uitgerust met

een ingebouwde modem voor toegang tot het internet, een
functie voor interactieve informatie-uitwisseling en de mo
gelijkheid tot ontvangst van televisiesignalen („settopboxen
met communicatiefunctie”, met inbegrip van toestellen met
een opname- of afspeelfunctie, mits zij het essentiële karak
ter van een settopbox met communicatiefunctie behouden)
8528 71 19

– – – – andere
– – – andere:

8528 71 91

– – – – toestellen gestuurd door een microprocessor, uitgerust met

een ingebouwde modem voor toegang tot het internet, een
functie voor interactieve informatie-uitwisseling en de mo
gelijkheid tot ontvangst van televisiesignalen („settopboxen
met communicatiefunctie”, met inbegrip van toestellen met
een opname- of afspeelfunctie, mits zij het essentiële karak
ter van een settopbox met communicatiefunctie behouden)
8528 71 99

– – – – andere

8528 72

– – andere, voor kleurenweergave:

8528 72 10

– – – televisieprojectietoestellen

8528 72 20

– – – toestellen met een ingebouwd video-opname- of videoweer

gavetoestel
– – – andere:

8528 72 30

– – – – met ingebouwde beeldbuis

14

p/st

8528 72 40

– – – – met lcd-beeldscherm

14

p/st

8528 72 60

– – – – met plasmabeeldscherm

14

p/st

8528 72 80

– – – – andere

14

p/st

8528 73 00

– – andere, voor monochrome weergave

2

p/st

8529

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of
hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij de
posten 8525 tot en met 8528:

8529 10

– antennes en antennereflectoren van alle soorten; delen waar

vrij

—

vrij

—

van kan worden onderkend dat zij bestemd zijn om samen
met deze artikelen te worden gebruikt:
– – antennes:

8529 10 11

– – – telescoopantennes en staafantennes voor draagbare toestellen

en voor motorvoertuigen
8529 10 30

– – – buitenantennes voor radio- en televisietoestellen

(1) — Van 1 juli t/m 31 december: 3,5.
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Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

8529 10 65

– – – kamerantennes voor radio- en televisietoestellen, inbouw

antennes daaronder begrepen
8529 10 69

– – – andere

vrij

—

8529 10 80

– – antennefilters en toestelfilters

vrij

—

8529 10 95

– – andere

vrij

—

8529 90

– andere:

8529 90 15

– – organische modules met luminescentiedioden en organische

3

—

vrij

—

panelen met luminescentiedioden voor de toestellen van de
onderverdelingen 8528 72 of 8528 73
– – andere:

8529 90 20

– – – delen

van toestellen bedoeld bij de onderverdelingen
8525 60 00, 8525 80 30, 8528 42 00, 8528 52 10 en
8528 62 00

– – – andere:
– – – – meubelen en kasten:

8529 90 41

– – – – – van hout

vrij

—

8529 90 49

– – – – – van andere stoffen

vrij

—

8529 90 65

– – – – elektronische assemblages

1,1 (1)

—

vrij

—

1,9 (2)

—

1,1 (1)

—

– – – – andere:

8529 90 91

– – – – – achtergrondverlichtingsmodules met luminescentiedioden

(led), die een lichtbron vormen bestaande uit een of
meer leds en een of meer verbindingsstukken, gemonteerd
op een gedrukte schakeling of een dergelijke onderlaag, en
uit andere passieve componenten, ook indien gecom
bineerd met optische componenten of beveiligingsdioden,
en gebruikt als achtergrondverlichting voor schermen met
vloeibare kristallen (lcd)
– – – – – andere:

8529 90 92

– – – – – – voor televisiecamera's bedoeld bij de onderverdelingen

8525 80 11 en 8525 80 19 of voor toestellen bedoeld
bij de posten 8527 en 8528
8529 90 97

– – – – – – andere

8530

Elektrische signaaltoestellen (andere dan die voor de overbren
ging van berichten), veiligheids-, controle- en bedieningstoestel
len, voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen,
voor parkeerterreinen, voor havens of voor vliegvelden (an
dere dan die bedoeld bij post 8608):

8530 10 00

– toestellen voor spoor- en tramwegen

1,7

—

8530 80 00

– andere toestellen

1,7

—

8530 90 00

– delen

1,7

—

(1) — Van 1 juli t/m 31 december: 0,8.
(2) — Van 1 juli t/m 31 december: 1,3.
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Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8531

Elektrische toestellen voor hoorbare of voor zichtbare signalen
(bijvoorbeeld bellen, sirenes, signaalborden, alarmtoestellen te
gen diefstal of brand), andere dan die bedoeld bij de posten
8512 en 8530:

8531 10

– alarmtoestellen tegen diefstal, brandalarmtoestellen en derge

lijke toestellen:
8531 10 30

– – van de soort gebruikt voor gebouwen

2,2

p/st

8531 10 95

– – andere

2,2

p/st

8531 20

– signaalborden voorzien van elementen met vloeibare kristal

vrij

—

vrij

—

vrij

—

len (lcd) of van luminescentiedioden (led):
8531 20 20

– – voorzien van luminescentiedioden (led)
– – voorzien van elementen met vloeibare kristallen (lcd):

8531 20 40

– – – voorzien van actieve matrix elementen met vloeibare kristal

len (lcd)
8531 20 95

– – – andere

8531 80

– andere toestellen:

8531 80 40

– – bellen, zoemers, deurcarillons en dergelijke

2,2

—

8531 80 70

– – andere

vrij

—

8531 90 00

– delen

vrij

—

8532

Elektrische condensatoren (vast, regelbaar of instelbaar):

8532 10 00

– vaste condensatoren, berekend op gebruik bij 50/60 Hz, met

vrij

—

een blind vermogen van 0,5 kvar of meer (vermogensconden
satoren)
– andere vaste condensatoren:

8532 21 00

– – tantaalcondensatoren

vrij

—

8532 22 00

– – elektrolytische aluminiumcondensatoren

vrij

—

8532 23 00

– – met keramisch diëlektricum, enkellagig

vrij

—

8532 24 00

– – met keramisch diëlektricum, meerlagig

vrij

—

8532 25 00

– – met diëlektricum van papier of van kunststof

vrij

—

8532 29 00

– – andere

vrij

—

8532 30 00

– regelbare condensatoren en instelbare condensatoren

vrij

—

8532 90 00

– delen

vrij

—

8533

Elektrische weerstanden (reostaten en potentiometers daar
onder begrepen), andere dan verwarmingsweerstanden:

8533 10 00

– vaste geagglomereerde koolweerstanden en vaste koolfilm

vrij

—

vrij

—

weerstanden
– andere vaste weerstanden:

8533 21 00

– – voor een vermogen van niet meer dan 20 W
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Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

8533 29 00

– – andere
– regelbare en instelbare weerstanden (reostaten en potentio

meters daaronder begrepen), draadgewonden:
8533 31 00

– – voor een vermogen van niet meer dan 20 W

vrij

—

8533 39 00

– – andere

vrij

—

8533 40

– andere regelbare en instelbare weerstanden (reostaten en po

tentiometers daaronder begrepen):
8533 40 10

– – voor een vermogen van niet meer dan 20 W

vrij

—

8533 40 90

– – andere

vrij

—

8533 90 00

– delen

vrij

—

8534 00

Gedrukte schakelingen:
– bevattende enkel stroomvoerende elementen en contacten:

8534 00 11

– – meerlagige schakelingen

vrij

—

8534 00 19

– – andere

vrij

—

8534 00 90

– bevattende andere passieve elementen

vrij

—

8535

Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen,
aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elek
trische stroom (bijvoorbeeld schakelaars, zekeringen, bliksem
afleiders, overspanningsveiligheden, golfafvlakkers, contact
dozen en contactstoppen (stekkers) en andere verbindingsstuk
ken, aansluitdozen en -kasten), voor een spanning van meer
dan 1 000 V:

8535 10 00

– smeltveiligheden

2,7

—

– vermogensschakelaars:

8535 21 00

– – voor een spanning van minder dan 72,5 kV

2,7

—

8535 29 00

– – andere

2,7

—

8535 30

– scheidingsschakelaars en lastschakelaars:

8535 30 10

– – voor een spanning van minder dan 72,5 kV

2,7

—

8535 30 90

– – andere

2,7

—

8535 40 00

– bliksemafleiders, overspanningsveiligheden en golfafvlakkers

2,7

—

8535 90 00

– andere

2,7

—

8536

Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen,
aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elek
trische stroom (bijvoorbeeld schakelaars, relais, zekeringen,
golfafvlakkers, contactdozen en contactstoppen (stekkers),
lamp- en buishouders en andere verbindingsstukken, aansluit
dozen en -kasten), voor een spanning van niet meer dan
1 000 V; verbindingsstukken voor optische vezels, optischeve
zelbundels of optischevezelkabels:
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2,3

—

2,3

—

2,3

—

8536 10

– smeltveiligheden:

8536 10 10

– – voor een stroomsterkte van niet meer dan 10 A

8536 10 50

– – voor een stroomsterkte van meer dan 10 doch niet meer dan 63

A
8536 10 90

– – voor een stroomsterkte van meer dan 63 A

8536 20

– vermogensschakelaars:

8536 20 10

– – voor een stroomsterkte van niet meer dan 63 A

2,3

—

8536 20 90

– – voor een stroomsterkte van meer dan 63 A

2,3

—

8536 30

– andere toestellen, voor het beveiligen tegen elektrische

vrij

—

vrij

—

vrij

—

stroom:
8536 30 10

– – voor een stroomsterkte van niet meer dan 16 A

8536 30 30

– – voor een stroomsterkte van meer dan 16 doch niet meer dan

125 A
8536 30 90

– – voor een stroomsterkte van meer dan 125 A
– relais:

8536 41

– – voor een spanning van niet meer dan 60 V:

8536 41 10

– – – voor een stroomsterkte van niet meer dan 2 A

2,3

—

8536 41 90

– – – voor een stroomsterkte van meer dan 2 A

2,3

—

8536 49 00

– – andere

2,3

—

8536 50

– andere schakelaars:

8536 50 03

– – elektronische wisselstroomschakelaars, bestaande uit optisch

vrij

—

vrij

—

vrij

—

gekoppelde in- en uitgangsschakelingen (geïsoleerde thyristor)
8536 50 05

– – elektronische schakelaars, thermisch beveiligde elektronische

schakelaars daaronder begrepen, bestaande uit een transistor
en een logische schakeling (zogenaamde „chip-on-chip” tech
niek)
8536 50 07

– – elektromechanische schakelaars van het type snap-action, voor

een stroomsterkte van niet meer dan 11 A
– – andere:
– – – voor een spanning van niet meer dan 60 V:

8536 50 11

– – – – drukknopschakelaars

vrij

—

8536 50 15

– – – – draaischakelaars

vrij

—

8536 50 19

– – – – andere

vrij

—

8536 50 80

– – – andere

vrij

—

– lamp- en buishouders, contactdozen en contactstoppen (stek

kers):
8536 61

– – lamp- en buishouders:
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8536 61 10

– – – houders met schroefdraad

2,3

—

8536 61 90

– – – andere

2,3

—

8536 69

– – andere:

8536 69 10

– – – voor coaxiale kabels

vrij

—

8536 69 30

– – – voor gedrukte schakelingen

vrij

—

8536 69 90

– – – andere

2,3

—

8536 70 00

– verbindingsstukken voor optische vezels, optischevezelbun

3

—

dels of optischevezelkabels
8536 90

– andere toestellen:

8536 90 01

– – geprefabriceerde elementen voor elektrische stroomleidingen

vrij

—

8536 90 10

– – aansluittoestellen en contactverbindingen voor draad en kabels

vrij

—

8536 90 40

– – accuklemmen van de soort gebruikt voor motorvoertuigen be

2,3

—

vrij

—

2,1

—

2,1

—

vrij

—

2,1

—

2,1

—

2,1

—

doeld bij de posten 8702, 8703, 8704 of 8711
8536 90 95

– – andere

8537

Borden, panelen, kasten en dergelijke, voorzien van twee of
meer toestellen bedoeld bij post 8535 of 8536, voor elektrische
bediening of voor het verdelen van elektrische stroom, ook
indien voorzien van instrumenten of toestellen bedoeld bij
hoofdstuk 90, alsmede toestellen voor numerieke besturing,
andere dan de schakelapparaten bedoeld bij post 8517:

8537 10

– voor een spanning van niet meer dan 1 000 V:

8537 10 10

– – numerieke besturingskasten met ingebouwde automatische ge

gevensverwerkende machine
– – andere:

8537 10 91

– – – besturingstoestellen met programmeerbaar geheugen

8537 10 95

– – – aanraakgevoelige

apparaten voor gegevensinvoer (zo
genaamde aanraakschermen) zonder weergavecapaciteit, be
stemd om te worden ingebouwd in apparaten met een scherm,
werkende door middel van het detecteren van aanrakingen en
de plaats ervan binnen het beeldschermvlak

8537 10 98

– – – andere

8537 20

– voor een spanning van meer dan 1 000 V:

8537 20 91

– – voor een spanning van meer dan 1 000 V doch niet meer dan

72,5 kV
8537 20 99

– – voor een spanning van meer dan 72,5 kV

8538

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of
hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij post
8535, 8536 of 8537:
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vrij

—

8538 10 00

– borden, panelen, kasten en dergelijke artikelen bedoeld bij

post 8537, niet voorzien van hun toestellen
8538 90

– andere:
– – voor aansluittoestellen voor het meten of het verifiëren van

elektrische grootheden in schijven (wafers) van halfgeleiderma
teriaal (waferprober):
8538 90 11

– – – elektronische assemblages

3,2 (1)

—

8538 90 19

– – – andere

1,7 (1)

—

– – andere:

8538 90 91

– – – elektronische assemblages

3,2

—

8538 90 99

– – – andere

1,7

—

8539

Elektrische gloeilampen en -buizen en elektrische gasontla
dingslampen en -buizen, „sealed beam”-lampen en lampen en
buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen daaronder
begrepen; booglampen; luminescentiediodelampen en -buizen
(ledlampen en -buizen):

8539 10 00

– „sealed beam”-lampen

2,7

p/st

2,7

p/st

– andere gloeilampen en -buizen, met uitzondering van lampen

en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen:
8539 21

– – halogeenlampen met gloeidraad van wolfraam:

8539 21 30

– – – van de soort gebruikt voor motorrijwielen en voor andere

motorvoertuigen
– – – andere, voor een spanning:

8539 21 92

– – – – van meer dan 100 V

2,7

p/st

8539 21 98

– – – – van niet meer dan 100 V

2,7

p/st

8539 22

– – andere, met een vermogen van niet meer dan 200 W en

voor een spanning van meer dan 100 V:
8539 22 10

– – – reflectorlampen

2,7

p/st

8539 22 90

– – – andere

2,7

p/st

8539 29

– – andere:

8539 29 30

– – – van de soort gebruikt voor motorrijwielen en voor andere

2,7

p/st

motorvoertuigen
– – – andere, voor een spanning:

8539 29 92

– – – – van meer dan 100 V

2,7

p/st

8539 29 98

– – – – van niet meer dan 100 V

2,7

p/st

– gasontladingslampen en -buizen, andere dan lampen en bui

zen voor ultraviolette stralen:
8539 31

– – fluorescentielampen met verhitte kathode:

(1) Autonoom douanerecht: vrij.
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8539 31 10

– – – met twee lampvoeten

2,7

p/st

8539 31 90

– – – andere

2,7

p/st

8539 32

– – kwik- of natriumdamplampen; metaalhalogeenlampen:

8539 32 20

– – – kwik- of natriumdamplampen

2,7

p/st

8539 32 90

– – – metaalhalogeenlampen

2,7

p/st

8539 39

– – andere:

8539 39 20

– – – fluorescentielampen met koude kathode (CCFL's) voor back

vrij

p/st

2,7

p/st

lighting van platte beeldschermen
8539 39 80

– – – andere
– lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stra

len; booglampen:
8539 41 00

– – booglampen

2,7

p/st

8539 49 00

– – andere

2,7

p/st

8539 50 00

– luminescentiediodelampen en -buizen (ledlampen en -buizen)

3,7

p/st

8539 90

– delen:

8539 90 10

– – lampvoeten of -sokkels

2,7

—

8539 90 90

– – andere

2,7

—

8540

Elektronenbuizen met verhitte kathode, met koude kathode of
met fotokathode (bijvoorbeeld luchtledige of met damp of met
gas gevulde buizen, kwikdampgelijkrichtbuizen, kathodestraal
buizen, buizen voor televisiecamera's), andere dan die bedoeld
bij post 8539:
– kathodestraalbuizen voor ontvangtoestellen voor televisie,

buizen voor videomonitors daaronder begrepen:
8540 11 00

– – voor kleurenweergave

14

p/st

8540 12 00

– – voor monochrome weergave

7,5

p/st

8540 20

– buizen voor televisiecamera's; beeldomzetters en beeldver

sterkers; andere buizen met fotokathode:
8540 20 10

– – buizen voor televisiecamera's

2,7

p/st

8540 20 80

– – andere

2,7

p/st

8540 40 00

– buizen voor de monochrome weergave van grafische gege

2,6

p/st

2,6

p/st

vens; buizen voor de kleurenweergave van grafische gege
vens, met een fosforscherm waarvan de afstand tussen de
beeldpunten minder dan 0,4 mm bedraagt
8540 60 00

– andere kathodestraalbuizen
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– microgolfbuizen (bijvoorbeeld magnetrons, klystrons, lopen

degolfbuizen, carcinotrons), andere dan buizen met rooster
sturing:
8540 71 00

– – magnetrons

2,7

p/st

8540 79 00

– – andere

2,7

p/st

– andere buizen:

8540 81 00

– – ontvang- en versterkerbuizen

2,7

p/st

8540 89 00

– – andere

2,7

p/st

– delen:

8540 91 00

– – van kathodestraalbuizen

2,7

—

8540 99 00

– – andere

2,7

—

8541

Dioden, transistors en dergelijke halfgeleiderelementen; licht
gevoelige halfgeleiderelementen (daaronder begrepen fotovol
taïsche cellen, ook indien samengevoegd tot modules of tot
panelen); luminescentiedioden (led); gemonteerde piëzo-elektri
sche kristallen:

8541 10 00

– dioden, andere dan fotodioden en luminescentiedioden (led)

vrij

—

– transistors, andere dan fototransistors:

8541 21 00

– – met een dissipatievermogen van minder dan 1 W

vrij

—

8541 29 00

– – andere

vrij

—

8541 30 00

– thyristors, diacs en triacs, andere dan lichtgevoelige

vrij

—

8541 40

– lichtgevoelige halfgeleiderelementen (daaronder begrepen fo

tovoltaïsche cellen, ook indien samengevoegd tot modules of
tot panelen); luminescentiedioden (led):
8541 40 10

– – luminescentiedioden (led), laserdioden daaronder begrepen

vrij

—

8541 40 90

– – andere

vrij

—

8541 50 00

– andere halfgeleiderelementen

vrij

—

8541 60 00

– gemonteerde piëzo-elektrische kristallen

vrij

—

8541 90 00

– delen

vrij

—

8542

Elektronische geïntegreerde schakelingen:
– elektronische geïntegreerde schakelingen:

8542 31

– – processors en controllers, ook indien gecombineerd met ge

heugens, omzetters, logische schakelingen, versterkers,
klokschakelingen, synchronisatieschakelingen of andere
schakelingen:
– – – goederen genoemd in aantekening 9, onder b), punt 3 of 4 op

dit hoofdstuk:
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vrij

—

8542 31 11

– – – – uit

verscheidene componenten bestaande geïntegreerde
schakelingen

8542 31 19

– – – – andere

vrij

—

8542 31 90

– – – andere

vrij

—

8542 32

– – geheugens:

vrij

—

vrij

—

– – – goederen genoemd in aantekening 9, onder b), punt 3 of 4 op

dit hoofdstuk:
8542 32 11
8542 32 19

– – – – uit

verscheidene componenten bestaande geïntegreerde
schakelingen

– – – – andere
– – – andere:
– – – – dynamische

willekeurig
genaamde „D-RAM's”):

toegankelijke

geheugens

(zo

8542 32 31

– – – – – met een capaciteit van niet meer dan 512 Mbits

vrij

p/st

8542 32 39

– – – – – met een capaciteit van meer dan 512 Mbits

vrij

p/st

8542 32 45

– – – – statische willekeurig toegankelijke geheugens (zogenaamde

vrij

p/st

vrij

p/st

„S-RAM's”), willekeurig toegankelijke voorgeheugens (zo
genaamde „cache-RAM's”) daaronder begrepen
8542 32 55

– – – – programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de

daarin opgeslagen gegevens, die met ultraviolette stralen
kunnen worden uitgewist (zogenaamde „EPROM's”)
– – – – programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de

daarin opgeslagen gegevens, die elektrisch kunnen worden
uitgewist (zogenaamde „E2PROM's”), zogenaamde „flash
E2PROM's” daaronder begrepen:
2

– – – – – „flash E PROM's”:

8542 32 61

– – – – – – met een capaciteit van niet meer dan 512 Mbits

vrij

p/st

8542 32 69

– – – – – – met een capaciteit van meer dan 512 Mbits

vrij

p/st

8542 32 75

– – – – – andere

vrij

p/st

8542 32 90

– – – – andere geheugens

vrij

—

8542 33

– – versterkers:

8542 33 10

– – – uit verscheidene componenten bestaande geïntegreerde scha

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

kelingen
8542 33 90

– – – andere

8542 39

– – andere:
– – – goederen genoemd in aantekening 9, onder b), punt 3 of 4 op

dit hoofdstuk:
8542 39 11
8542 39 19

– – – – uit

verscheidene componenten bestaande geïntegreerde
schakelingen

– – – – andere
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8542 39 90

– – – andere

vrij

—

8542 90 00

– delen

vrij

—

8543

Elektrische machines, apparaten en toestellen, met een eigen
functie, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten
van dit hoofdstuk:

8543 10 00

– deeltjesversnellers

4

—

8543 20 00

– signaalgeneratoren

vrij

—

8543 30

– apparaten en toestellen voor de galvanoplastiek, voor elek

vrij

—

3,7

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

trolyse of voor elektroforese:
8543 30 40

– – apparaten voor galvanoplastiek en elektrolyse van de soort die

uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardi
ging van gedrukte schakelingen
8543 30 70

– – andere

8543 70

– andere machines, apparaten en toestellen:

8543 70 01

– – werken speciaal vervaardigd voor aansluiting op toestellen voor

telegrafie of telefonie of netwerken voor telegrafie of telefonie
8543 70 02

– – microgolfversterkers

8543 70 03

– – draadloze infraroodtoestellen voor de bediening op afstand van

consoles voor videospellen
8543 70 04

– – digitale vluchtgegevensrecorders

8543 70 05

– – draagbare op batterijen werkende elektronische lezer voor het

opnemen en weergeven van tekst, stilstaand beeld of geluids
bestand
8543 70 06

– – toestel voor de verwerking van digitale signalen geschikt voor

aansluiting op een kabelnetwerk of een draadloos netwerk voor
het mengen van geluid
8543 70 07

8543 70 08

– – draagbare

interactieve elektronische educatieve toestellen,
hoofdzakelijk bestemd voor kinderen

– – plasmareinigingsmachines voor het verwijderen van organische

verontreiniging van elektronenmicroscopiepreparaten en prepa
raatsluizen
8543 70 09

– – aanraakgevoelige apparaten voor gegevensinvoer (zogenaamde

aanraakschermen) zonder weergavecapaciteit, bestemd om te
worden ingebouwd in apparaten met een scherm, werkende
door middel van het detecteren van aanrakingen en de plaats
ervan binnen het beeldschermvlak
8543 70 10

– – elektrische toestellen met vertaal- of woordenboekfuncties

vrij

—

8543 70 30

– – antenneversterkers

3,7

—

8543 70 50

– – zonnebanken, zonnehemels en dergelijke bruiningsapparatuur

3,7

p/st

8543 70 60

– – elektrische weideafrasteringstoestellen

3,7

—
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8543 70 70

– – elektronische sigaretten

3,7

—

8543 70 90

– – andere

3,7

—

8543 90 00

– delen

vrij

—

8544

Draad, kabels (coaxiale kabels daaronder begrepen) en andere
geleiders van elektriciteit, geïsoleerd (ook indien gevernist of
gelakt — zogenaamd emaildraad — of anodisch geoxideerd),
ook indien voorzien van verbindingsstukken; optischevezelka
bel bestaande uit individueel omhulde vezels, ook indien elek
trische geleiders bevattend of voorzien van verbindingsstuk
ken:
– wikkeldraad:

8544 11

– – van koper:

8544 11 10

– – – emaildraad

3,7

—

8544 11 90

– – – ander

3,7

—

8544 19 00

– – ander

3,7

—

8544 20 00

– coaxiaalkabel en andere coaxiale geleiders van elektriciteit

3,7

—

8544 30 00

– bougiekabelsets en andere kabelbundels (kabelbomen) van de

3,7

—

soort gebruikt in vervoermiddelen
– andere geleiders van elektriciteit, voor spanningen van niet

meer dan 1 000 V:
8544 42

– – voorzien van verbindingsstukken:

8544 42 10

– – – van de soort gebruikt voor telecommunicatie

vrij

—

8544 42 90

– – – andere

3,3

—

8544 49

– – andere:

8544 49 20

– – – van de soort gebruikt voor telecommunicatie, voor spannin

vrij

—

3,7

—

3,7

—

3,7

—

3,7

—

gen van niet meer dan 80 V
– – – andere:

8544 49 91

– – – – draad en kabels, waarvan de diameter van de enkelvoudige

geleiderdraad meer dan 0,51 mm bedraagt
– – – – andere:

8544 49 93

– – – – – voor spanningen van niet meer dan 80 V

8544 49 95

– – – – – voor spanningen van meer dan 80 doch minder dan

1 000 V
8544 49 99

– – – – – voor een spanning van 1 000 V

8544 60

– andere geleiders van elektriciteit, voor spanningen van meer

dan 1 000 V:
8544 60 10

– – met een kern van koper

3,7

—

8544 60 90

– – met andere kern

3,7

—

8544 70 00

– optischevezelkabel

vrij

—

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 696
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8545

Koolelektroden, koolborstels, koolspitsen voor lampen, koolsta
ven voor elementen of batterijen en andere artikelen van gra
fiet of andere koolstof, ook indien verbonden met metaal, voor
elektrisch gebruik:
– elektroden:

8545 11 00

– – van de soort gebruikt in ovens

2,7

—

8545 19 00

– – andere

2,7

—

8545 20 00

– koolborstels

2,7

—

8545 90

– andere:

8545 90 10

– – verwarmingsweerstanden

1,7

—

8545 90 90

– – andere

2,7

—

8546

Isolatoren voor elektriciteit, ongeacht de stof waarvan zij zijn
vervaardigd:

8546 10 00

– van glas

3,7

—

8546 20 00

– van keramische stoffen

4,7

—

8546 90

– andere:

8546 90 10

– – van kunststof

3,7

—

8546 90 90

– – andere

3,7

—

8547

Isolerende werkstukken, geheel van isolerend materiaal dan
wel voorzien van daarin bij het gieten, persen enz. aange
brachte eenvoudige metalen verbindingsstukken (bijvoorbeeld
nippels met schroefdraad), voor elektrische machines, toestel
len of installaties, andere dan de isolatoren bedoeld bij post
8546; isolatiebuizen en verbindingsstukken daarvoor, van one
del metaal, inwendig geïsoleerd:

8547 10 00

– isolerende werkstukken van keramische stoffen

4,7

—

8547 20 00

– isolerende werkstukken van kunststof

3,7

—

8547 90 00

– andere

3,7

—

8548

Resten en afval, van elektrische elementen, van elektrische
batterijen en van elektrische accumulatoren; gebruikte elektri
sche elementen, gebruikte elektrische batterijen en gebruikte
elektrische accumulatoren; elektrische delen van machines,
van apparaten of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen
onder andere posten van dit hoofdstuk:

8548 10

– resten en afval, van elektrische elementen, van elektrische

4,7

p/st

batterijen en van elektrische accumulatoren; gebruikte elek
trische elementen, gebruikte elektrische batterijen en ge
bruikte elektrische accumulatoren:
8548 10 10

– – gebruikte elektrische elementen en gebruikte elektrische batte

rijen
– – gebruikte elektrische accumulatoren:

8548 10 21

– – – loodaccumulatoren

2,6

—

8548 10 29

– – – andere

2,6

—

– – resten en afval, van elektrische elementen, van elektrische bat

terijen en van elektrische accumulatoren:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8548 10 91

– – – lood bevattend

vrij

—

8548 10 99

– – – andere

vrij

—

8548 90

– andere:

8548 90 20

– – geheugens in meervoudige combinatievormen zoals stapel-

vrij

—

vrij

—

2,7

—

DRAM's en modules
8548 90 30

– – luminescentiedioden (led) backlightmodules zijnde verlichtings

bronnen die bestaan uit één of meer leds en één of meer ver
bindingsstukken, die zijn aangebracht op een gedrukte schake
ling of ander dergelijk substraat, en andere passieve elementen,
al dan niet in combinatie met optische delen of beschermende
dioden, en gebruikt als backlight van Liquid Crystal Displays
(LCD's)
8548 90 90

– – andere
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AFDELING XVII
VERVOERMATERIEEL
Aantekeningen
1. Deze afdeling omvat niet de artikelen bedoeld bij de posten 9503 en 9508 en
evenmin priksleden, bobsleden, tobogans en dergelijke (post 9506).
2. Als „delen” en als „delen en toebehoren” worden niet aangemerkt de navol
gende artikelen, ook indien zij kennelijk voor vervoermaterieel bestemd zijn:
a) pakking, sluitringen en dergelijke artikelen, ongeacht de stof waarvan zij
zijn vervaardigd (in te delen als werken van de stof waarvan zij zijn
vervaardigd of onder post 8484) en andere artikelen van niet-geharde
gevulkaniseerde rubber (post 4016);
b) delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV,
van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof
(hoofdstuk 39);
c) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 82 (gereedschap);
d) artikelen bedoeld bij post 8306;
e) machines, apparaten en toestellen, bedoeld bij de posten 8401 tot en met
8479, alsmede delen daarvan, andere dan de radiatoren voor de artikelen
van deze afdeling; artikelen bedoeld bij posten 8481 en 8482, alsmede,
voor zover het integrerende motordelen zijn, artikelen bedoeld bij post
8483;
f) elektrische machines, apparaten en uitrustingsstukken (hoofdstuk 85);
g) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 90;
h) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 91;
ij) wapens (hoofdstuk 93);
k) verlichtingstoestellen en delen daarvan, bedoeld bij post 9405;
l) borstels die delen van voertuigen zijn (post 9603).
3. Als „delen” en „toebehoren” in de zin van de hoofdstukken 86 tot en met 88
worden niet aangemerkt: delen en toebehoren waarvan niet kan worden onder
kend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor voertuigen of voor
artikelen bedoeld bij afdeling XVII. Indien een deel of een toebehoren beant
woordt aan de omschrijving van twee of meer posten van deze afdeling, moet
het worden ingedeeld onder de post waarvan de omschrijving aansluit bij het
voornaamste gebruik waarvoor dat deel of dat toebehoren zal dienen.
4. Voor de toepassing van deze afdeling worden:
a) voertuigen speciaal gebouwd om zowel op de weg als op rails te worden
gebruikt, ingedeeld onder de van toepassing zijnde post van hoofdstuk 87;
b) amfibievoertuigen ingedeeld onder de van toepassing zijnde post van
hoofdstuk 87;
c) luchtvaartuigen speciaal gebouwd om tevens als voertuig op de grond te
kunnen dienen, ingedeeld onder de van toepassing zijnde post van hoofd
stuk 88.
5. Luchtkussenvervoermiddelen worden ingedeeld als de vervoermiddelen waar
mee zij de meeste overeenkomst vertonen, te weten:
a) onder hoofdstuk 86 indien zij bestemd zijn voor voortbeweging over een
geleidebaan (luchtkussentreinen);
b) onder hoofdstuk 87 indien zij bestemd zijn voor voortbeweging over land
of voor voortbeweging zowel over land als over water;
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c) onder hoofdstuk 89 indien zij bestemd zijn voor voortbeweging over wa
ter, ook indien zij op stranden of op andere landingsplaatsen kunnen
worden neergezet of zich over bevroren oppervlakken kunnen voortbewe
gen.
Delen en toebehoren van luchtkussenvervoermiddelen worden op dezelfde
wijze ingedeeld als die van de vervoermiddelen van de post waaronder lucht
kussenvervoermiddelen met inachtneming van de vorenstaande bepaling wor
den ingedeeld.
Vast materieel van geleidebanen voor luchtkussentreinen wordt ingedeeld als
vast materieel voor spoor- en tramwegen terwijl signaal-, waarschuwings-,
veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen voor luchtkussentreinen worden
ingedeeld als signaal-, waarschuwings-, veiligheids-, controle- en bedienings
toestellen voor spoor- en tramwegen.
Aanvullende aantekeningen (GN)
1. Behoudens de bepalingen van aanvullende aantekening (GN) 3 op hoofdstuk
89, worden gereedschappen en artikelen, voor het onderhoud en de reparatie
van vervoermiddelen, indien zij gelijktijdig met de vervoermiddelen ter vrij
making worden aangeboden, ingedeeld als die vervoermiddelen. Deze rege
ling is eveneens van toepassing op ander toebehoren, dat gelijktijdig wordt
aangeboden met de vervoermiddelen, voor zover het tot de normale uitrusting
daarvan behoort en daarmede normaal wordt verkocht.
2. Op verzoek van de aangever van de goederen en onder de voorwaarden en
bepalingen, vast te stellen door de bevoegde autoriteiten, kan het bepaalde in
algemene regel 2, onder a), eveneens worden toegepast op de goederen van
de posten 8608, 8805, 8905 en 8907 die in deelzendingen worden ingevoerd.
HOOFDSTUK 86
ROLLEND
EN
ANDER
MATERIEEL
VOOR
SPOOR- EN
TRAMWEGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; MECHANISCHE
(ELEKTROMECHANISCHE DAARONDER BEGREPEN) SIGNAAL- EN
WAARSCHUWINGSTOESTELLEN VOOR HET VERKEER
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) dwarsliggers van hout of van beton, voor spoor- en tramwegen en ele
menten van beton voor geleidebanen voor luchtkussentreinen (post 4406 of
6810);
b) bestanddelen van spoorbanen van gietijzer, van ijzer of van staal, bedoeld
bij post 7302;
c) elektrische signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen, bedoeld
bij post 8530.
2. Post 8607 omvat onder meer:
a) assen, wielen, wielstellen, wielbanden, klemringen, binnenwielen en andere
delen van wielen;
b) onderstellen, draaistellen en bisseldraaistellen;
c) draagpotten (vetpotten en oliepotten), reminrichtingen van alle soorten;
d) buffers; koppelhaken en andere koppelingen, alsmede vouwbalgen;
e) carrosseriedelen.
3. Behoudens het bepaalde in aantekening 1, omvat post 8608 onder meer:
a) samengevoegde sporen, draaischijven, draaibruggen, stootjukken en vrijeruimteprofielen;
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b) beweegbare seinschijven, beweegbare seinarmen en seinpalen, toestellen
voor de bediening van overwegbomen, omzetstoelen voor wissels, toestel
len voor de bediening op afstand en andere mechanische (elektromecha
nische daaronder begrepen) signaal-, veiligheids-, controle- en bedienings
toestellen, ook indien ingericht om elektrisch te worden verlicht, voor
spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, voor parkeerterrei
nen, voor havens en voor vliegvelden.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8601

Elektrische locomotieven en elektrische railtractors (zonder ei
gen energiebron of met elektrische accumulatoren):

8601 10 00

– zonder eigen energiebron

1,7

p/st

8601 20 00

– met elektrische accumulatoren

1,7

p/st

8602

Andere locomotieven en andere railtractors; tenders:

8602 10 00

– dieselelektrische locomotieven

1,7

—

8602 90 00

– andere

1,7

—

8603

Motorwagens voor spoor- en tramwegen en railauto's, andere
dan die bedoeld bij post 8604:

8603 10 00

– elektrisch aangedreven, zonder eigen energiebron

1,7

p/st

8603 90 00

– andere

1,7

p/st

8604 00 00

Wagens voor het onderhoud van spoor- en tramwegen, ook
indien met eigen beweegkracht (bijvoorbeeld rijdende werk
plaatsen, kraanwagens, wagens met inrichting voor het aan
stampen van ballast, wagens voor het leggen van rails, test
wagens, railauto's)

1,7

p/st

Personenrijtuigen, bagagewagens, postwagens en andere speci
ale wagens, zonder eigen beweegkracht, voor spoor- en tram
wegen (andere dan die bedoeld bij post 8604)

1,7

p/st

1,7

p/st

1,7

p/st

1,7

p/st

1,7

p/st

1,7

p/st

1,7

p/st

8605 00 00

8606

Goederenwagens zonder eigen beweegkracht, voor spoor- en
tramwegen:

8606 10 00

– tankwagens en dergelijke

8606 30 00

– zelflossende wagens, andere dan die bedoeld bij onderver

deling 8606 10
– andere:

8606 91

– – gesloten (met wanden en dak):

8606 91 10

– – – speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve

stoffen (Euratom)
8606 91 80

– – – andere

8606 92 00

– – open wagens met niet-afneembare zijkanten met een hoogte

van meer dan 60 cm
8606 99 00

– – andere

8607

Delen van rollend spoor- en tramwegmaterieel:
– draaistellen (bogies), bisseldraaistellen, assen en wielen, als

mede delen daarvan:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8607 11 00

– – tractiedraaistellen en tractiebisseldraaistellen

1,7

—

8607 12 00

– – andere draaistellen (bogies) en andere bisseldraaistellen

1,7

—

8607 19

– – andere, delen daaronder begrepen:

8607 19 10

– – – assen, ook indien gemonteerd; wielen en delen daarvan

2,7

—

8607 19 90

– – – delen van draaistellen (bogies), bisseldraaistellen en dergelij

1,7

—

ke
– remmen en delen daarvan:

8607 21

– – luchtdrukremmen en delen daarvan:

8607 21 10

– – – van gietijzer of van gegoten staal

1,7

—

8607 21 90

– – – andere

1,7

—

8607 29 00

– – andere

1,7

—

8607 30 00

– koppelhaken en andere koppelingen, buffers, alsmede delen

1,7

—

daarvan
– andere:

8607 91

– – van locomotieven of van railtractors:

8607 91 10

– – – draagpotten (vetpotten en oliepotten) en delen daarvan

3,7

—

8607 91 90

– – – andere

1,7

—

8607 99

– – andere:

8607 99 10

– – – draagpotten (vetpotten en oliepotten) en delen daarvan

3,7

—

8607 99 80

– – – andere

1,7

—

8608 00 00

Vast materieel voor spoor- en tramwegen; mechanische (elek
tromechanische daaronder begrepen) signaal-, veiligheids-,
controle- en bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen,
voor verkeers- en waterwegen, voor parkeerterreinen, voor
havens en voor vliegvelden; delen daarvan

1,7

—

vrij

p/st

vrij

p/st

8609 00

Containers en dergelijke laadkisten (tankcontainers daaronder
begrepen), ingericht en uitgerust voor het vervoer met onge
acht welk vervoermiddel:

8609 00 10

– containers en dergelijke laadkisten met loden bekleding ter af

scherming van radioactieve straling, voor het vervoer van radio
actieve stoffen (Euratom)
8609 00 90

– andere
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HOOFDSTUK 87
AUTOMOBIELEN, TRACTORS, RIJWIELEN, MOTORRIJWIELEN EN
ANDERE VOERTUIGEN VOOR VERVOER OVER LAND, ALSMEDE
DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN
Aantekeningen
1. Voertuigen ontworpen om zich uitsluitend langs rails voort te bewegen, zijn
van dit hoofdstuk uitgezonderd.
2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden als „tractors (trekkers)” aange
merkt, motorvoertuigen speciaal gemaakt om andere werktuigen, voertuigen of
lasten te trekken of voort te duwen, ook indien zij voorzien zijn van een
bergplaats of laadplaats van bijkomstige betekenis voor het vervoer van ge
reedschap, zaad, meststoffen enz., mits dit vervoer verband houdt met het
voornaamste gebruik van de tractor.
Machines en werkgereedschappen ontworpen om als verwisselbare uitrustings
stukken aan tractors bedoeld bij post 8701 te worden gekoppeld, blijven
ingedeeld onder hun eigen posten, ook indien zij worden aangeboden met
de tractor, ongeacht of zij daarop zijn gemonteerd of niet.
3. Chassis met cabine, voor automobielen, worden ingedeeld onder een der
posten 8702 tot en met 8704 en niet onder post 8706.
4. Post 8712 omvat onder meer alle tweewielige kinderfietsen. Andere kinder
fietsen worden ingedeeld onder post 9503.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3

p/st

8701

Tractors (trekkers), andere dan die bedoeld bij post 8709:

8701 10 00

– eenassige trekkers

8701 20

– trekkers (wegtractors) voor opleggers:

8701 20 10

– – nieuwe

16

p/st

8701 20 90

– – gebruikte

16

p/st

8701 30 00

– tractors met rupsbanden

vrij

p/st

vrij

p/st

7

p/st

vrij

p/st

7

p/st

vrij

p/st

7

p/st

vrij

p/st

– andere, met een motorvermogen:

8701 91

– – van niet meer dan 18 kW:

8701 91 10

– – – landbouwtractors en tractors voor de bosbouw, op wielen

8701 91 90

– – – andere

8701 92

– – van meer dan 18 doch niet meer dan 37 kW:

8701 92 10

– – – landbouwtractors en tractors voor de bosbouw, op wielen

8701 92 90

– – – andere

8701 93

– – van meer dan 37 kW doch niet meer dan 75 kW:

8701 93 10

– – – landbouwtractors en tractors voor de bosbouw, op wielen

8701 93 90

– – – andere

8701 94

– – van meer dan 75 kW doch niet meer dan 130 kW:

8701 94 10

– – – landbouwtractors en tractors voor de bosbouw, op wielen
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

7

p/st

vrij

p/st

7

p/st

8701 94 90

– – – andere

8701 95

– – van meer dan 130 kW:

8701 95 10

– – – landbouwtractors en tractors voor de bosbouw, op wielen

8701 95 90

– – – andere

8702

Automobielen voor het vervoer van tien of meer personen, de
bestuurder daaronder begrepen:

8702 10

– met enkel een motor met zelfontsteking (diesel- of semidiesel

motor):
3

– – met een cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm :

8702 10 11

– – – nieuwe

16

p/st

8702 10 19

– – – gebruikte

16

p/st

3

– – met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm :

8702 10 91

– – – nieuwe

10

p/st

8702 10 99

– – – gebruikte

10

p/st

8702 20

– met zowel een motor met zelfontsteking (diesel- of semidie

16

p/st

10

p/st

16

p/st

selmotor) als een elektromotor als motoren voor voortbewe
ging:
3

8702 20 10

– – met een cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm

8702 20 90

– – met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm

8702 30

– met zowel een motor met vonkontsteking en met op- en neer

3

gaande zuigers als een elektromotor als motoren voor voort
beweging:
3

8702 30 10

– – met een cilinderinhoud van meer dan 2 800 cm

8702 30 90

– – met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm

10

p/st

8702 40 00

– met enkel een elektromotor voor voortbeweging

10

p/st

8702 90

– andere:

3

– – met een motor met vonkontsteking:
3

– – – met een cilinderinhoud van meer dan 2 800 cm :

8702 90 11

– – – – nieuwe

16

p/st

8702 90 19

– – – – gebruikte

16

p/st

3

– – – met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm :

8702 90 31

– – – – nieuwe

10

p/st

8702 90 39

– – – – gebruikte

10

p/st

8702 90 90

– – met andere motor

10

p/st

8703

Automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ont
worpen voor personenvervoer (andere dan die bedoeld bij
post 8702), motorvoertuigen van het type stationwagen of
break en racewagens daaronder begrepen:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

5

p/st

10

p/st

8703 10

– voertuigen, speciaal ontworpen voor het zich verplaatsen op

sneeuw; speciale voertuigen voor het vervoer van personen
op golfvelden en dergelijke voertuigen:
8703 10 11

– – voertuigen, speciaal ontworpen voor het zich verplaatsen op

sneeuw, met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidie
selmotor) of met vonkontsteking
8703 10 18

– – andere
– andere voertuigen met enkel een motor met vonkontsteking

en met op- en neergaande zuigers:
3

8703 21

– – met een cilinderinhoud van niet meer dan 1 000 cm :

8703 21 10

– – – nieuwe

10

p/st

8703 21 90

– – – gebruikte

10

p/st

8703 22

– – met een cilinderinhoud van meer dan 1 000 doch niet meer

8703 22 10

– – – nieuwe

10

p/st

8703 22 90

– – – gebruikte

10

p/st

8703 23

– – met een cilinderinhoud van meer dan 1 500 doch niet meer

dan 1 500 cm3:

dan 3 000 cm3:

– – – nieuwe:

8703 23 11

– – – – kampeerauto's

10

p/st

8703 23 19

– – – – andere

10

p/st

8703 23 90

– – – gebruikte

10

p/st

8703 24

– – met een cilinderinhoud van meer dan 3 000 cm :

8703 24 10

– – – nieuwe

10

p/st

8703 24 90

– – – gebruikte

10

p/st

3

– andere voertuigen met enkel een motor met zelfontsteking

(diesel- of semi-dieselmotor):
3

8703 31

– – met een cilinderinhoud van niet meer dan 1 500 cm :

8703 31 10

– – – nieuwe

10

p/st

8703 31 90

– – – gebruikte

10

p/st

8703 32

– – met een cilinderinhoud van meer dan 1 500 doch niet meer

dan 2 500 cm3:

– – – nieuwe:

8703 32 11

– – – – kampeerauto's

10

p/st

8703 32 19

– – – – andere

10

p/st

8703 32 90

– – – gebruikte

10

p/st

8703 33

– – met een cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm :

3

– – – nieuwe:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8703 33 11

– – – – kampeerauto's

10

p/st

8703 33 19

– – – – andere

10

p/st

8703 33 90

– – – gebruikte

10

p/st

8703 40

– andere voertuigen met zowel een motor met vonkontsteking

met op- en neergaande zuigers als een elektromotor als mo
toren voor voortbeweging, andere dan die kunnen worden
opgeladen door middel van het aansluiten op een externe
elektrische energiebron:
8703 40 10

– – nieuwe

10

p/st

8703 40 90

– – gebruikte

10

p/st

8703 50 00

– andere voertuigen met zowel een motor met zelfontsteking

10

p/st

(diesel- of semidieselmotor) als een elektromotor als motoren
voor voortbeweging, andere dan die kunnen worden opge
laden door middel van het aansluiten op een externe elek
trische energiebron
8703 60

– andere voertuigen met zowel een motor met vonkontsteking

en met op- en neergaande zuigers als een elektromotor als
motoren voor voortbeweging, die kunnen worden opgeladen
door middel van het aansluiten opeen externe elektrische
energiebron:
8703 60 10

– – nieuwe

10

p/st

8703 60 90

– – gebruikte

10

p/st

8703 70 00

– andere voertuigen met zowel een motor met zelfontsteking

10

p/st

(diesel- of semidieselmotor) als een elektromotor als motoren
voor voortbeweging, die kunnen worden opgeladen door
middel van het aansluiten op een externe elektrische ener
giebron
8703 80

– andere voertuigen, met enkel een elektromotor voor voort

beweging:
8703 80 10

– – nieuwe

10

p/st

8703 80 90

– – gebruikte

10

p/st

8703 90 00

– andere

10

p/st

8704

Automobielen voor goederenvervoer:

8704 10

– dumpers ontworpen voor gebruik in het terrein:

8704 10 10

– – met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor)

vrij

p/st

vrij

p/st

of met vonkontsteking
8704 10 90

– – andere
– andere, met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidie

selmotor):
8704 21

– – met een maximaal toegelaten gewicht van niet meer dan 5

ton:
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Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3,5

p/st

8704 21 10

– – – speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve

stoffen (Euratom)
– – – andere:
3

– – – – met een cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm :

8704 21 31

– – – – – nieuwe

22

p/st

8704 21 39

– – – – – gebruikte

22

p/st

3

– – – – met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm :

8704 21 91

– – – – – nieuwe

10

p/st

8704 21 99

– – – – – gebruikte

10

p/st

8704 22

– – met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 5 doch

3,5

p/st

niet meer dan 20 ton:
8704 22 10

– – – speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve

stoffen (Euratom)
– – – andere:

8704 22 91

– – – – nieuwe

22

p/st

8704 22 99

– – – – gebruikte

22

p/st

8704 23

– – met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 20 ton:

8704 23 10

– – – speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve

3,5

p/st

stoffen (Euratom)
– – – andere:

8704 23 91

– – – – nieuwe

22

p/st

8704 23 99

– – – – gebruikte

22

p/st

3,5

p/st

– andere, met een motor met vonkontsteking:

8704 31

– – met een maximaal toegelaten gewicht van niet meer dan 5

ton:
8704 31 10

– – – speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve

stoffen (Euratom)
– – – andere:
3

– – – – met een cilinderinhoud van meer dan 2 800 cm :

8704 31 31

– – – – – nieuwe

22

p/st

8704 31 39

– – – – – gebruikte

22

p/st

3

– – – – met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm :

8704 31 91

– – – – – nieuwe

10

p/st

8704 31 99

– – – – – gebruikte

10

p/st

8704 32

– – met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 5 ton:

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 707
▼B
GN-code
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Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3,5

p/st

8704 32 10

– – – speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve

stoffen (Euratom)
– – – andere:

8704 32 91

– – – – nieuwe

22

p/st

8704 32 99

– – – – gebruikte

22

p/st

8704 90 00

– andere

10

p/st

8705

Automobielen voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld takel
wagens, kraanauto's, brandweerauto's, automobielen met
menginstallatie voor beton, veegauto's, sproeiauto's, werk
plaatsauto's, röntgenauto's), andere dan die hoofdzakelijk ont
worpen voor het vervoer van personen of van goederen:

8705 10 00

– kraanauto's

3,7

p/st

8705 20 00

– verrijdbare boortorens

3,7

p/st

8705 30 00

– brandweerauto's

3,7

p/st

8705 40 00

– automobielen met menginstallatie voor beton

3,7

p/st

8705 90

– andere:

8705 90 30

– – betonpompvoertuigen

3,7

p/st

8705 90 80

– – andere

3,7

p/st

8706 00

Chassis met motor, voor motorvoertuigen bedoeld bij de pos
ten 8701 tot en met 8705:
– chassis voor tractors bedoeld bij post 8701; chassis voor auto

mobielen bedoeld bij de posten 8702, 8703 en 8704 met een
motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een
cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonkont
steking met een cilinderinhoud van meer dan 2 800 cm3:
8706 00 11

– – van motorvoertuigen bedoeld bij post 8702 of 8704

19

p/st

8706 00 19

– – andere

6

p/st

– andere:

8706 00 91

– – van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703

4,5

p/st

8706 00 99

– – andere

10

p/st

8707

Carrosserieën voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten
8701 tot en met 8705, cabines daaronder begrepen:

8707 10

– voor voertuigen bedoeld bij post 8703:

8707 10 10

– – bestemd voor industriële montage

4,5

p/st
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Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4,5

p/st

4,5

p/st

4,5

p/st

3

—

4,5

—

3

p/st

4,5

p/st

3

—

4,5

—

8707 10 90

– – andere

8707 90

– andere:

8707 90 10

– – bestemd voor industriële montage:

van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met
zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinder
inhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonkontste
king met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm3,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705
8707 90 90

– – andere

8708

Delen en toebehoren van motorvoertuigen bedoeld bij de pos
ten 8701 tot en met 8705:

8708 10

– bumpers en delen daarvan:

8708 10 10

– – bestemd voor industriële montage:

van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met
zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinder
inhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonkontste
king met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm3,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705 (1)
8708 10 90

– – andere
– andere delen en toebehoren van carrosserieën (cabines daar

onder begrepen):
8708 21

– – veiligheidsgordels:

8708 21 10

– – – bestemd voor industriële montage:

van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor
met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilin
derinhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonk
ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan
2 800 cm3,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705 (1)
8708 21 90

– – – andere

8708 29

– – andere:

8708 29 10

– – – bestemd voor industriële montage:

van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor
met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilin
derinhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonk
ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan
2 800 cm3,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705 (1)
8708 29 90

– – – andere

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3

—

8708 30

– remmen en servoremmen; delen daarvan:

8708 30 10

– – bestemd voor industriële montage:

van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met
zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinder
inhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonkontste
king met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm3,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705 (1)
– – andere:

8708 30 91

– – – voor schijfremmen

4,5

—

8708 30 99

– – – andere

4,5

—

8708 40

– versnellingsbakken, alsmede delen daarvan:

8708 40 20

– – bestemd voor industriële montage:

3

—

4,5

—

van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met
zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinder
inhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonkontste
king met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm3,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705 (1)
– – andere:

8708 40 50

– – – versnellingsbakken
– – – delen:

8708 40 91

– – – – van gestampt staal

4,5

—

8708 40 99

– – – – andere

3,5

—

8708 50

– drijfassen met differentieel, ook indien met andere organen

3

—

4,5

—

4,5

—

voor de overbrenging, alsmede draagassen; delen daarvan:
8708 50 20

– – bestemd voor industriële montage:

van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met
zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinder
inhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonkontste
king met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm3,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705 (1)
– – andere:

8708 50 35

– – – ook indien met andere organen voor de overbrenging, als

mede draagassen
– – – delen:

8708 50 55

– – – – van gestampt staal

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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staf

1

2

3

4

– – – – andere:

8708 50 91

– – – – – voor draagassen

4,5

—

8708 50 99

– – – – – andere

3,5

—

8708 70

– wielen, alsmede delen en toebehoren daarvan:

8708 70 10

– – bestemd voor industriële montage:

3

—

4,5

—

3

—

4,5

—

3

—

van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met
zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinder
inhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonkontste
king met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm3,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705 (1)
– – andere:

8708 70 50

– – – wielen van aluminium; delen en toebehoren van wielen, van

aluminium
8708 70 91

– – – stervormige delen van wielen, uit een stuk gegoten, van giet

ijzer, van ijzer of van staal
8708 70 99

– – – andere

8708 80

– ophanginrichtingen, alsmede delen daarvan (schokdempers

daaronder begrepen):
8708 80 20

– – bestemd voor industriële montage:

van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met
zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinder
inhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonkontste
king met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm3,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705 (1)
– – andere:

8708 80 35

– – – schokdempers

4,5

—

8708 80 55

– – – stabilisatorstaven; torsiestangen

3,5

—

– – – andere:

8708 80 91

– – – – van gestampt staal

4,5

—

8708 80 99

– – – – andere

3,5

—

3

—

– andere delen en toebehoren:

8708 91

– – radiatoren, alsmede delen daarvan:

8708 91 20

– – – bestemd voor industriële montage:

van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor
met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilin
derinhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonk
ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan
2 800 cm3,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705 (1)

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4,5

—

– – – andere:

8708 91 35

– – – – radiatoren
– – – – delen:

8708 91 91

– – – – – van gestampt staal

4,5

—

8708 91 99

– – – – – andere

3,5

—

8708 92

– – knaldempers en uitlaatpijpen; delen daarvan:

8708 92 20

– – – bestemd voor industriële montage:

3

—

4,5

—

van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor
met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilin
derinhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonk
ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan
2 800 cm3,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705 (1)
– – – andere:

8708 92 35

– – – – knaldempers en uitlaatpijpen
– – – – delen:

8708 92 91

– – – – – van gestampt staal

4,5

—

8708 92 99

– – – – – andere

3,5

—

8708 93

– – koppelingen, alsmede delen daarvan:

8708 93 10

– – – bestemd voor industriële montage:

3

—

4,5

—

3

—

4,5

—

van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor
met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilin
derinhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonk
ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan
2 800 cm3,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705 (1)
8708 93 90

– – – andere

8708 94

– – stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen; delen daar

van:
8708 94 20

– – – bestemd voor industriële montage:

van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor
met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilin
derinhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonk
ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan
2 800 cm3,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705 (1)
– – – andere:

8708 94 35

– – – – stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen
– – – – delen:

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8708 94 91

– – – – – van gestampt staal

4,5

—

8708 94 99

– – – – – andere

3,5

—

8708 95

– – veiligheidsairbags met opblaassysteem; delen daarvan:

8708 95 10

– – – bestemd voor industriële montage:

3

p/st

van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor
met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilin
derinhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonk
ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan
2 800 cm3,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705 (1)
– – – andere:

8708 95 91

– – – – van gestampt staal

4,5

—

8708 95 99

– – – – andere

3,5

—

8708 99

– – andere:

8708 99 10

– – – bestemd voor industriële montage:

3

—

van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor
met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilin
derinhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonk
ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan
2 800 cm3,
van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705 (1)
– – – andere:

8708 99 93

– – – – van gestampt staal

4,5

—

8708 99 97

– – – – andere

3,5

—

8709

Transportwagens met eigen beweegkracht, niet voorzien van
een hefsysteem, van de soort gebruikt in fabrieken, in opslag
plaatsen, op haventerreinen of op vliegvelden, voor het vervoer
van goederen over korte afstanden; trekkers van de soort ge
bruikt voor het trekken van perronwagentjes; delen daarvan:

2

p/st

4

p/st

2

p/st

4

p/st

– transportwagens en trekkers:

8709 11

– – elektrische:

8709 11 10

– – – speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve

stoffen (Euratom)
8709 11 90

– – – andere

8709 19

– – andere:

8709 19 10

– – – speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve

stoffen (Euratom)
8709 19 90

– – – andere

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8709 90 00

– delen

3,5

—

8710 00 00

Gevechtswagens en pantserauto's, ook indien met bewapening;
delen daarvan

1,7

—

8

p/st

8

p/st

8

p/st

8

p/st

6

p/st

6

p/st

6

p/st

6

p/st

6

p/st

8711

Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, ook indien met
zijspan; zijspanwagens:

8711 10 00

– met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinder

inhoud van niet meer dan 50 cm3

8711 20

– met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinder

8711 20 10

– – scooters

inhoud van meer dan 50 doch niet meer dan 250 cm3:

– – andere, met een cilinderinhoud:
3

8711 20 92

– – – van meer dan 50 doch niet meer dan 125 cm

8711 20 98

– – – van meer dan 125 doch niet meer dan 250 cm

8711 30

– met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinder

8711 30 10

– – met een cilinderinhoud van meer dan 250 doch niet meer dan

8711 30 90

8711 40 00

8711 50 00

3

inhoud van meer dan 250 doch niet meer dan 500 cm3:

380 cm3

– – met een cilinderinhoud van meer dan 380 doch niet meer dan

500 cm3

– met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinder

inhoud van meer dan 500 doch niet meer dan 800 cm3

– met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinder

inhoud van meer dan 800 cm3

8711 60

– met een elektromotor voor voortbeweging:

8711 60 10

– – tweewielige, driewielige en vierwielige rijwielen, met trap

ondersteuning, met een elektrische hulpmotor met een nomi
naal continu vermogen van niet meer dan 250 watt
8711 60 90

– – andere

6

p/st

8711 90 00

– andere

6

p/st

8712 00

Rijwielen (bakfietsen daaronder begrepen), zonder motor:

8712 00 30

– tweewielige rijwielen met kogellagers

14

p/st

8712 00 70

– andere

15

p/st

8713

Invalidenwagens, ook indien met motor of ander voortbewe
gingsmechanisme:

8713 10 00

– zonder voortbewegingsmechanisme

vrij

p/st

8713 90 00

– andere

vrij

p/st
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Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8714

Delen en toebehoren van de voertuigen bedoeld bij de posten
8711 tot en met 8713:

8714 10

– van motorrijwielen:

8714 10 10

– – remmen en onderdelen daarvan

3,7

—

8714 10 20

– – versnellingsbakken, alsmede delen daarvan

3,7

—

8714 10 30

– – wielen, alsmede delen en toebehoren daarvan

3,7

—

8714 10 40

– – knaldempers en uitlaatpijpen; delen daarvan

3,7

—

8714 10 50

– – koppelingen, alsmede delen daarvan

3,7

—

8714 10 90

– – andere

3,7

—

8714 20 00

– van invalidenwagens

vrij

—

– andere:

8714 91

– – frames en vorken, alsmede delen daarvan:

8714 91 10

– – – frames

4,7

p/st

8714 91 30

– – – voorvorken

4,7

p/st

8714 91 90

– – – delen

4,7

—

8714 92

– – velgen en spaken:

8714 92 10

– – – velgen

4,7

p/st

8714 92 90

– – – spaken

4,7

—

8714 93 00

– – naven (andere dan remnaven) en tandwielen voor vrijloop

4,7

—

(freewheels)
8714 94

– – remmen, remnaven daaronder begrepen, alsmede delen

daarvan:
8714 94 20

– – – remmen

4,7

—

8714 94 90

– – – delen

4,7

—

8714 95 00

– – zadels

4,7

—

8714 96

– – pedalen en pedaalaandrijvingen, alsmede delen daarvan:

8714 96 10

– – – pedalen

4,7

pa

8714 96 30

– – – pedaalaandrijvingen

4,7

—

8714 96 90

– – – delen

4,7

—

8714 99

– – andere:

8714 99 10

– – – sturen

4,7

p/st

8714 99 30

– – – bagagedragers

4,7

p/st

8714 99 50

– – – derailleurs (kettingschakelaars)

4,7

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4,7

—

8714 99 90

– – – andere; delen

8715 00

Kinderwagens en delen daarvan:

8715 00 10

– kinderwagens

2,7

p/st

8715 00 90

– delen

2,7

—

8716

Aanhangwagens en opleggers; andere voertuigen zonder eigen
beweegkracht; delen daarvan:

8716 10

– aanhangwagens en opleggers van het caravan-type die als

woonruimte worden gebruikt of om te kamperen:
8716 10 92

– – met een gewicht van niet meer dan 1 600 kg

2,7

p/st

8716 10 98

– – met een gewicht van meer dan 1 600 kg

2,7

p/st

8716 20 00

– aanhangwagens en opleggers voor landbouwdoeleinden, zelf

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

ladend of zelflossend
– andere aanhangwagens en opleggers voor goederenvervoer:

8716 31 00

– – tankaanhangwagens en tankopleggers

8716 39

– – andere:

8716 39 10

– – – speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve

stoffen (Euratom)
– – – andere:
– – – – nieuwe:

8716 39 30

– – – – – opleggers

2,7

p/st

8716 39 50

– – – – – andere

2,7

p/st

8716 39 80

– – – – gebruikte

2,7

p/st

8716 40 00

– andere aanhangwagens en opleggers

2,7

—

8716 80 00

– andere voertuigen

1,7

—

8716 90

– delen:

8716 90 10

– – chassis

1,7

—

8716 90 30

– – carrosserieën

1,7

—

8716 90 50

– – assen

1,7

—

8716 90 90

– – andere delen

1,7

—
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HOOFDSTUK 88
LUCHTVAART EN RUIMTEVAART
Aanvullende aantekening
1. Voor de toepassing van de onderverdelingen 8802 11 tot en met 8802 40
wordt onder „leeggewicht” verstaan, het gewicht van de toestellen in normale
vliegklare toestand, zonder het gewicht van de bemanning en van de brandstof
en de uitrustingsstukken, andere dan permanent bevestigde uitrustingsstukken.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8801 00

Luchtballons en luchtschepen; zweefvliegtuigen, zeilvliegers en
andere luchtvaartuigen, zonder voortbewegingsmechanisme:

8801 00 10

– luchtballons en luchtschepen; zweefvliegtuigen en zeilvliegers

3,7

p/st

8801 00 90

– andere

2,7

p/st

8802

Andere luchtvaartuigen (bijvoorbeeld hefschroefvliegtuigen,
vliegtuigen); ruimtevaartuigen (satellieten daaronder begre
pen), draagraketten voor ruimtevaartuigen en suborbitale
voertuigen:
– hefschroefvliegtuigen:

8802 11 00

– – met een leeggewicht van niet meer dan 2 000 kg

7,5

p/st

8802 12 00

– – met een leeggewicht van meer dan 2 000 kg

2,7

p/st

8802 20 00

– vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht

7,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

van niet meer dan 2 000 kg
8802 30 00

– vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht

van meer dan 2 000 doch niet meer dan 15 000 kg
8802 40 00

– vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht

van meer dan 15 000 kg
8802 60

– ruimtevaartuigen (satellieten daaronder begrepen), draagra

ketten voor ruimtevaartuigen en suborbitale voertuigen:
– – ruimtevaartuigen (satellieten daaronder begrepen):

8802 60 11

– – – telecommunicatiesatellieten

vrij

p/st

8802 60 19

– – – andere

4,2

p/st

8802 60 90

– – draagraketten voor ruimtevaartuigen en suborbitale voertuigen

4,2

p/st

8803

Delen van de toestellen bedoeld bij de posten 8801 en 8802:

8803 10 00

– propellers en rotors, alsmede delen daarvan

2,7 (1)

—

8803 20 00

– landingsgestellen en delen daarvan

2,7 (1)

—

(1) De heffing van dit douanerecht is, op autonome basis, tijdelijk volledig geschorst voor de goederen die worden ingevoerd met als
bestemming om te dienen voor de montage op luchtvaartuigen zwaarder dan de lucht die zelf zonder heffing van douanerechten zijn
ingevoerd of in de Europese Unie zijn of worden gebouwd. De toepassing van deze schorsing is afhankelijk gesteld van de naleving
van de op dit gebied geldende voorwaarden en bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013
van het Europees Parlement en de Raad (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2,7 (1)

—

1,7

—

8803 30 00

– andere delen van vliegtuigen (met uitzondering van zweef

vliegtuigen) of van hefschroefvliegtuigen
8803 90

– andere:

8803 90 10

– – van kabelvliegers
– – van ruimtevaartuigen (satellieten daaronder begrepen):

8803 90 21

– – – van telecommunicatiesatellieten

vrij

—

8803 90 29

– – – andere

1,7

—

8803 90 30

– – van draagraketten voor ruimtevaartuigen en suborbitale voer

1,7

—

2,7 (1)

—

2,7

—

tuigen
8803 90 90

– – andere

8804 00 00

Valschermen (bestuurbare valschermen en vliegschermen
daaronder begrepen) en rotochutes; delen en toebehoren daar
van

8805

Lanceertoestellen voor luchtvaartuigen; deklandingstoestellen
en dergelijke; toestellen voor vliegoefeningen op de grond;
delen daarvan:

8805 10

– lanceertoestellen voor luchtvaartuigen en delen daarvan;

deklandingstoestellen en dergelijke, alsmede delen daarvan:
8805 10 10

– – lanceertoestellen voor luchtvaartuigen en delen daarvan

2,7

—

8805 10 90

– – andere

1,7

—

– toestellen voor vliegoefeningen op de grond en delen daar

van:
8805 21 00

– – luchtgevechtssimulators en delen daarvan

vrij

—

8805 29 00

– – andere

vrij

—

(1) De heffing van dit douanerecht is, op autonome basis, tijdelijk volledig geschorst voor de goederen die worden ingevoerd met als
bestemming om te dienen voor de montage op luchtvaartuigen zwaarder dan de lucht die zelf zonder heffing van douanerechten zijn
ingevoerd of in de Europese Unie zijn of worden gebouwd. De toepassing van deze schorsing is afhankelijk gesteld van de naleving
van de op dit gebied geldende voorwaarden en bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013
van het Europees Parlement en de Raad (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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HOOFDSTUK 89
SCHEEPVAART
Aantekening
1. Schepen die niet compleet of niet afgewerkt zijn en scheepsrompen, ook
indien in gedemonteerde of niet-gemonteerde staat, alsmede complete schepen
in gedemonteerde of niet-gemonteerde staat, worden bij twijfel omtrent de
soort van schepen waartoe zij behoren, onder post 8906 ingedeeld.
Aanvullende aantekeningen (GN)
1. De onderverdelingen 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10,
8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 en 8906 90 10 hebben alleen
betrekking op schepen, ontworpen en gebouwd voor de vaart in volle zee en
waarvan de grootste buitenwerks gemeten lengte van de romp (uitstekende
delen niet medegerekend) 12 m of meer is. Voor de vaart in volle zee ont
worpen en gebouwde vissersvaartuigen en reddingsboten en -schepen worden
echter steeds als zeeschepen aangemerkt, ongeacht hun lengte.
2. De onderverdelingen 8905 10 10 en 8905 90 10 hebben alleen betrekking op
schepen, drijvende werktuigen en drijvende droogdokken, die ontworpen en
gebouwd zijn voor het gebruik of de vaart in volle zee.
3. Voor de toepassing van post 8908 omvat de uitdrukking „sloopschepen en
ander drijvend materieel bestemd voor de sloop” eveneens, indien zij gelijk
tijdig met het te slopen materieel worden aangeboden en voor zover zij deel
hebben uitgemaakt van hun normale uitrusting, de volgende artikelen:
— reserveonderdelen (zoals schroeven), ook in nieuwe staat,
— losse inventaris (meubelen, keukengerei, vaatwerk enz.) voor zover deze
duidelijk sporen van gebruik vertonen.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8901

Passagiersschepen, rondvaartboten, veerboten, vrachtschepen,
aken en dergelijke schepen voor het vervoer van personen of
van goederen:

8901 10

– passagiersschepen, rondvaartboten en dergelijke schepen

hoofdzakelijk bestemd voor het vervoer van personen; veer
boten van alle soorten:
8901 10 10

– – zeeschepen

vrij

p/st

8901 10 90

– – andere

1,7

p/st

8901 20

– tankschepen:

8901 20 10

– – zeeschepen

vrij

p/st

8901 20 90

– – andere

1,7

ct/l

8901 30

– koelschepen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling

8901 20:
8901 30 10

– – zeeschepen

vrij

p/st

8901 30 90

– – andere

1,7

ct/l

8901 90

– andere schepen voor het vervoer van goederen en andere

schepen die zowel bestemd zijn voor het vervoer van per
sonen als van goederen:
8901 90 10

– – zeeschepen

vrij

p/st

8901 90 90

– – andere

1,7

ct/l

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 719
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

8902 00

Vissersvaartuigen; fabrieksschepen en andere schepen voor het
behandelen of het conserveren van visserijproducten:

8902 00 10

– zeeschepen

vrij

p/st

8902 00 90

– andere

1,7

p/st

8903

Jachten en andere plezier- en sportvaartuigen; roeiboten en
kano's:

8903 10

– opblaasbare boten:

8903 10 10

– – met een gewicht per stuk van niet meer dan 100 kg

2,7

p/st

8903 10 90

– – andere

1,7

p/st

– andere:

8903 91

– – zeilschepen, ook indien met hulpmotor:

8903 91 10

– – – zeeschepen

vrij

p/st

8903 91 90

– – – andere

1,7

p/st

8903 92

– – motorboten, andere dan die met buitenboordmotor:

8903 92 10

– – – zeeschepen

vrij

p/st

– – – andere:

8903 92 91

– – – – met een lengte van niet meer dan 7,5 m

1,7

p/st

8903 92 99

– – – – met een lengte van meer dan 7,5 m

1,7

p/st

8903 99

– – andere:

8903 99 10

– – – met een gewicht per stuk van niet meer dan 100 kg

2,7

p/st

– – – andere:

8903 99 91

– – – – met een lengte van niet meer dan 7,5 m

1,7

p/st

8903 99 99

– – – – met een lengte van meer dan 7,5 m

1,7

p/st

8904 00

Sleepboten en duwboten:

8904 00 10

– sleepboten

vrij

p/st

– duwboten:

8904 00 91

– – zeeduwboten

vrij

p/st

8904 00 99

– – andere

1,7

—

8905

Lichtschepen, pompboten, baggermolens en zandzuigers, drij
vende kranen en andere schepen, waarbij het varen slechts
van bijkomstige betekenis is vergeleken met de hoofdfunctie;
drijvende droogdokken; boor- en werkeilanden, die al dan niet
op de zeebodem geplaatst kunnen worden:

8905 10

– baggermolens en zandzuigers:

8905 10 10

– – zeeschepen

vrij

p/st

8905 10 90

– – andere

1,7

p/st
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

p/st

8905 20 00

– boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem ge

plaatst kunnen worden
8905 90

– andere:

8905 90 10

– – zeeschepen

vrij

p/st

8905 90 90

– – andere

1,7

p/st

8906

Andere schepen, daaronder begrepen oorlogsschepen en red
dingsboten, andere dan roeiboten:

8906 10 00

– oorlogsschepen

vrij

p/st

8906 90

– andere:

8906 90 10

– – zeeschepen

vrij

p/st

– – andere:

8906 90 91

– – – met een gewicht per stuk van niet meer dan 100 kg

2,7

p/st

8906 90 99

– – – andere

1,7

p/st

8907

Ander drijvend materieel (bijvoorbeeld vlotten, tanks, cais
sons, aanlegsteigers, boeien, bakens):

8907 10 00

– opblaasbare vlotten

2,7

p/st

8907 90 00

– andere

2,7

p/st

8908 00 00

Sloopschepen en ander drijvend materieel bestemd voor de
sloop (1)

vrij

—

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
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AFDELING XVIII
OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN;
INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE
FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-,
CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN
-TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN,
APPARATEN
EN
TOESTELLEN;
UURWERKEN;
MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE
INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN
HOOFDSTUK 90
OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN;
INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE
FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-,
CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN
-TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN,
APPARATEN EN TOESTELLEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN
DEZE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) artikelen voor technisch gebruik van niet-geharde gevulkaniseerde rubber
(post 4016), van leder of van kunstleder (post 4205) of van textielstoffen
(post 5911);
b) steungordels en andere ondersteunende artikelen, van textielstof, waarbij
het beoogde effect op het te ondersteunen of op zijn plaats te houden
orgaan enkel wordt verkregen door hun elasticiteit (bijvoorbeeld positie
gordels, thoraxbandages, abdominale bandages, gewrichts- en spierban
dages) (afdeling XI);
c) vuurvaste producten bedoeld bij post 6903; artikelen voor chemisch en
ander technisch gebruik bedoeld bij post 6909;
d) spiegels van glas, niet optisch bewerkt, bedoeld bij post 7009, en spiegels
van onedele of van edele metalen, die niet het karakter hebben van op
tische elementen (post 8306 of hoofdstuk 71);
e) artikelen van glas bedoeld bij de posten 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 en
7017;
f) delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV,
van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof
(hoofdstuk 39);
g) distributiepompen met meettoestel bedoeld bij post 8413; bascules en
balansen, voor het tellen en controleren van werkstukken, alsmede afzon
derlijk aangeboden gewichten (post 8423); heftoestellen en toestellen voor
het hanteren van goederen (posten 8425 tot en met 8428); papier- en
kartonsnijmachines van alle soorten (post 8441); speciale toestellen voor
het instellen van werkstukken of van gereedschap op gereedschapswerk
tuigen of op waterstraalsnijmachines, ook indien voorzien van optische
apparatuur voor het aflezen van een schaalverdeling (bijvoorbeeld optische
verdeelkoppen), bedoeld bij post 8466, met uitzondering echter van spe
cifiek optische toestellen (bijvoorbeeld centreringsmicroscopen); rekenma
chines (post 8470); reduceerventielen, kranen en andere artikelen bedoeld
bij post 8481; machines en toestellen (apparaten voor het projecteren of
het tekenen van schakelingspatronen op gevoelig halfgeleidermateriaal
daaronder begrepen) bedoeld bij post 8486;
h) koplampen en schijnwerpers, van de soort gebruikt op rijwielen of op
motorvoertuigen (post 8512); draagbare elektrische lampen bedoeld bij
post 8513; cinematografische toestellen voor het opnemen of het weer
geven van geluid, alsmede apparaten voor het vervaardigen in serie van
geluidsdragers (post 8519); opname- en weergavekoppen (post 8522);
televisiecamera's, digitale fotocamera’s en videocamera-opnametoestellen
(post 8525); radartoestellen, toestellen voor radionavigatie en toestellen
voor radioafstandsbediening (post 8526); verbindingsstukken voor opti
sche vezels, optischevezelbundels of optischevezelkabels (post 8536); toe
stellen voor numerieke besturing bedoeld bij post 8537; „sealed beam”
lampen bedoeld bij post 8539; optischevezelkabels bedoeld bij post 8544;
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ij) zoeklichten en schijnwerpers, bedoeld bij post 9405;
k) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95;
l) statieven met één, twee of drie poten, en dergelijke artikelen, bedoeld bij
post 9620;
m) inhoudsmaten, die worden ingedeeld als werken van de stof waarvan zij
zijn vervaardigd;
n) spoelen, haspels en dergelijke opwindmiddelen (die worden ingedeeld als
werken van de stof waarvan zij zijn vervaardigd, bijvoorbeeld onder post
3923 of onder afdeling XV).
2. Behoudens het bepaalde in aantekening 1 hiervoor, worden delen en toebe
horen van de bij dit hoofdstuk bedoelde machines, apparaten, toestellen, in
strumenten of artikelen ingedeeld met inachtneming van de volgende regels:
a) delen en toebehoren die als zodanig onder een der posten van dit hoofd
stuk of van hoofdstuk 84, 85 of 91 (met uitzondering van de posten 8487,
8548 en 9033) kunnen worden ingedeeld, blijven onder die posten in
gedeeld;
b) delen en toebehoren niet bedoeld onder a) hiervoor, waarvan kan worden
onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor een be
paalde machine of voor een bepaald instrument, apparaat of toestel, dan
wel voor verschillende onder eenzelfde post vallende machines, instrumen
ten, apparaten of toestellen (die bedoeld bij de posten 9010, 9013 en 9031
daaronder begrepen), worden ingedeeld onder de post waaronder deze
machines, instrumenten, apparaten of toestellen vallen;
c) andere delen en toebehoren worden ingedeeld onder post 9033.
3. Het bepaalde in de aantekeningen 3 en 4 op afdeling XVI is eveneens van
toepassing op dit hoofdstuk.
4. Post 9005 omvat niet richtkijkers (telescoopvizieren) voor wapens, periscopen
voor onderzeeboten of voor gevechtswagens en kijkers voor machines, ap
paraten, toestellen en instrumenten, bedoeld bij dit hoofdstuk of bij afdeling
XVI (post 9013).
5. Optische machines, toestellen, apparaten en instrumenten, voor het meten of
het verifiëren, die zowel onder post 9013 als onder post 9031 kunnen worden
ingedeeld, vallen onder post 9031.
6. Voor de toepassing van post 9021 worden als „orthopedische artikelen en
toestellen” aangemerkt, artikelen en toestellen die dienen voor:
— hetzij het voorkomen of verhelpen van lichamelijke misvormingen;
— hetzij het ondersteunen of op hun plaats houden van delen van het lichaam
na ziekte, een operatie of een blessure.
Orthopedische artikelen en toestellen omvatten eveneens orthopedische schoe
nen en speciale binnenzolen, ontworpen om orthopedische aandoeningen te
verhelpen, op voorwaarde dat zij 1) op maat zijn vervaardigd of 2) in serie
zijn vervaardigd, per stuk en niet paarsgewijs worden aangeboden en zijn
ontworpen om zowel aan de linkervoet als aan de rechtervoet te passen.
7. Onder post 9032 worden uitsluitend ingedeeld:
a) instrumenten, apparaten en toestellen voor het automatisch regelen van de
doorstroming, het peil, de druk of andere variabele karakteristieken van
vloeistoffen of gassen of voor het automatisch regelen van de temperatuur,
ook indien de werking berust op een elektrisch verschijnsel dat varieert
met de te regelen factor en die als functie hebben deze factor op een vooraf
vastgestelde waarde te brengen en dan constant te houden (te stabiliseren)
zonder beïnvloed te zijn door optredende afwijkingen, zulks door het on
onderbroken of periodiek meten van de optredende werkelijke waarde;
b) automatische regelaars van elektrische grootheden, alsmede automatische
regelaars van andere grootheden, waarvan de werking berust op een elek
trisch verschijnsel dat varieert met de te regelen factor en die als functie
hebben deze factor op een vooraf vastgestelde waarde te brengen en dan
constant te houden (te stabiliseren) zonder beïnvloed te zijn door optre
dende afwijkingen, zulks door het ononderbroken of periodiek meten van
de optredende werkelijke waarde.
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Aanvullende aantekeningen
1. Als „instrumenten, apparaten en toestellen, elektronisch” in de zin van de
onderverdelingen 9015 30 10, 9025 80 40, 9026 10 21, 9026 10 29,
9026 20 20, 9026 80 20, 9027 10 10 en 9032 10 20 worden aangemerkt, de
instrumenten, apparaten en toestellen die een of meer artikelen van post 8540,
8541 of 8542 bevatten, waarbij evenwel niet in aanmerking worden genomen
de artikelen van post 8540, 8541 of 8542 die uitsluitend als gelijkrichter
dienen of die alleen in het voedingsgedeelte van deze instrumenten, apparaten
en toestellen aanwezig zijn.
2. Voor de toepassing van onderverdeling 9021 10 10 worden onder „orthope
dische artikelen en toestellen” verstaan artikelen en toestellen waarvan de
speciale vorm en uitvoering aan een bepaalde orthopedische functie beant
woorden, in tegenstelling tot producten die voor diverse doeleinden kunnen
worden gebruikt (bijvoorbeeld producten voor gewrichten, ligamenten of pe
zen die overbelast zijn als gevolg van sportactiviteiten, typen, en producten
die alleen de pijn in het gebrekkig of gehandicapt lichaamsdeel verlichten, die
bijvoorbeeld veroorzaakt wordt door een ontsteking).
De „orthopedische artikelen en toestellen” moeten een specifieke beweging
van het gebrekkig of gehandicapt lichaamsdeel (bijvoorbeeld gewrichten, liga
menten of pezen) volledig onmogelijk maken om verdere blessures of licha
melijke misvormingen of een verergering van dergelijke blessures of misvor
mingen te voorkomen, dit in tegenstelling tot andere producten die specifieke
bewegingen niet kunnen voorkomen, maar reflexbewegingen (onbewuste be
wegingen) voorkomen doordat deze producten relatief inflexibel zijn als ge
volg van bijvoorbeeld flexibele breukspalken, pelottes, niet-elastisch textiel of
bewegingsbeperkende klittenbandsluitingen.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

9001

Optische vezels en optischevezelbundels; optischevezelkabels,
andere dan die bedoeld bij post 8544; platen of bladen van
polariserende stoffen; lenzen (contactlenzen daaronder begre
pen), prisma's, spiegels en andere optische elementen, ongeacht
de stof waarvan zij zijn vervaardigd, niet gemonteerd, andere
dan die van niet-optisch bewerkt glas:

9001 10

– optische vezels, optischevezelbundels en optischevezelkabels:

9001 10 10

– – kabels voor beeldgeleiding

2,9

—

9001 10 90

– – andere

2,9

—

9001 20 00

– platen of bladen van polariserende stoffen

vrij

—

9001 30 00

– contactlenzen

2,9

p/st

9001 40

– brillenglazen van glas:

9001 40 20

– – niet voor verbetering van gezichtsstoornissen

2,9

p/st

– – voor verbetering van gezichtsstoornissen:
– – – afgewerkt aan beide zijden:

9001 40 41

– – – – unifocaal

2,9

p/st

9001 40 49

– – – – andere

2,9

p/st

9001 40 80

– – – andere

2,9

p/st

9001 50

– brillenglazen van andere stoffen:

9001 50 20

– – niet voor verbetering van gezichtsstoornissen

2,9

p/st

– – voor verbetering van gezichtsstoornissen:
– – – afgewerkt aan beide zijden:

9001 50 41

– – – – unifocaal

2,9

p/st

9001 50 49

– – – – andere

2,9

p/st

9001 50 80

– – – andere

2,9

p/st
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Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

0,5 (1)

—

6,7

p/st

9001 90 00

– andere

9002

Lenzen, prisma's, spiegels en andere optische elementen, onge
acht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, gemonteerd, voor
instrumenten, apparaten en toestellen, andere dan die van nietoptisch bewerkt glas:
– objectieven:

9002 11 00

– – voor camera's, voor projectietoestellen of voor vergrotings-

of verkleiningstoestellen voor de fotografie of voor de cine
matografie
9002 19 00

– – andere

vrij

p/st

9002 20 00

– filters

vrij

p/st

9002 90 00

– andere

2,5 (2)

—

9003

Monturen voor brillen of voor dergelijke artikelen, alsmede
delen daarvan:
– monturen:

9003 11 00

– – van kunststof

2,2

p/st

9003 19 00

– – van andere stoffen

2,2

p/st

9003 90 00

– delen

2,2

—

9004

Brillen (voor de verbetering van de gezichtsscherpte, voor het
beschermen van de ogen en andere) en dergelijke artikelen:

9004 10

– zonnebrillen:

9004 10 10

– – met optisch bewerkte brillenglazen

2,9

p/st

– – andere:

9004 10 91

– – – met brillenglazen van kunststof

2,9

p/st

9004 10 99

– – – andere

2,9

p/st

9004 90

– andere:

9004 90 10

– – met brillenglazen van kunststof

2,9

—

9004 90 90

– – andere

2,9

—

9005

Binocles, verrekijkers, astronomische kijkers, optische telesco
pen, alsmede onderstellen daarvoor; andere astronomische in
strumenten en onderstellen daarvoor, andere dan radioastro
nomische apparaten:

9005 10 00

– binocles (dubbele kijkers)

4,2

p/st

9005 80 00

– andere instrumenten

4,2

—

9005 90 00

– delen en toebehoren (onderstellen daaronder begrepen)

4,2

—

9006

Fototoestellen; flitstoestellen en flitslampen en -buizen, voor de
fotografie, andere dan gasontladingslampen en -buizen bedoeld
bij post 8539:

(1) — Van 1 juli t/m 31 december: vrij.
(2) — Van 1 juli t/m 31 december: 1,7.
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Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4,2

p/st

3,2

p/st

4,2

p/st

4,2

p/st

9006 30 00

– fototoestellen speciaal ontworpen voor onderwaterfotografie,

voor luchtfotografie, voor medisch onderzoek van inwendige
organen of voor gerechtelijke en criminologische laboratoria
9006 40 00

– fototoestellen voor directklaarfotografie
– andere fototoestellen:

9006 51 00

– – eenogige spiegelreflexcamera's voor rolfilm met een breedte

van niet meer dan 35 mm
9006 52 00

– – andere, voor rolfilm met een breedte van minder dan

35 mm
9006 53

– – andere, voor rolfilm met een breedte van 35 mm:

9006 53 10

– – – wegwerpfototoestellen

4,2

p/st

9006 53 80

– – – andere

4,2

p/st

9006 59 00

– – andere

4,2

p/st

3,2

p/st

3,2

p/st

– flitstoestellen en flitslampen en -buizen, voor de fotografie:

9006 61 00

– – toestellen met ontladingsbuizen (zogenaamde elektronische

flitstoestellen)
9006 69 00

– – andere
– delen en toebehoren:

9006 91 00

– – van fototoestellen

3,7

—

9006 99 00

– – andere

3,2

—

9007

Filmcamera's en filmprojectietoestellen, ook indien met inge
bouwde geluidsopname- en -weergavetoestellen:

9007 10 00

– filmcamera's

3,7

p/st

9007 20 00

– filmprojectietoestellen

3,7

p/st

– delen en toebehoren:

9007 91 00

– – van filmcamera's

3,7

—

9007 92 00

– – van filmprojectietoestellen

3,7

—

9008

Projectietoestellen voor niet-bewegende beelden; vergrotingsen verkleiningstoestellen voor de fotografie:

9008 50 00

– projectietoestellen, vergrotings- en verkleiningstoestellen

3,7

p/st

9008 90 00

– delen en toebehoren

3,7

—

[9009]
9010

Apparaten en uitrustingsstukken voor fotografische en cinema
tografische laboratoria, niet genoemd of niet begrepen onder
andere posten van dit hoofdstuk; negatoscopen; projectiescher
men:
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douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2,7

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

2,7

—

vrij

p/st

vrij

p/st

9010 10 00

– apparaten en uitrustingsstukken voor het automatisch ont

wikkelen van fotografische of cinematografische film of pa
pier, op rollen, dan wel voor het automatisch afdrukken van
ontwikkelde film op rollen fotografisch papier

9010 50 00

– andere apparaten en uitrustingsstukken voor fotografische en

cinematografische laboratoria; negatoscopen

9010 60 00

– projectieschermen

9010 90

– delen en toebehoren:

9010 90 20

– – van apparaten en uitrustingsstukken van de onderverdelingen

9010 50 00 of 9010 60 00

9010 90 80

– – andere

9011

Optische microscopen, toestellen voor fotomicrografie, cine
fotomicrografie en microprojectie daaronder begrepen:

9011 10 00

– stereoscopische microscopen

9011 20

– andere microscopen, voor fotomicrografie, cinefotomicrogra

fie of microprojectie:

9011 20 10

– – microscopen voor fotomicrografie, voorzien van uitrustings

stukken speciaal vervaardigd voor het hanteren en transporteren
van schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal of van patroon
maskers of systeemrasters („reticles”)

9011 20 90

– – andere

6,7

p/st

9011 80 00

– andere microscopen

vrij

p/st

9011 90 00

– delen en toebehoren

vrij

—

9012

Microscopen, andere dan optische; diffractieapparaten:

9012 10 00

– microscopen, andere dan optische; diffractieapparaten

vrij

—

9012 90 00

– delen en toebehoren

vrij

—
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Bĳzondere maat
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1

2

3

4

vrij

—

9013

Elementen met vloeibare kristallen die als zodanig geen arti
kelen vormen die elders meer specifiek zijn omschreven; la
sers, andere dan laserdioden; andere optische instrumenten,
apparaten en toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder
andere posten van dit hoofdstuk:

9013 10

– vizierkijkers voor wapens; periscopen; kijkers voor machi

nes, apparaten, toestellen of instrumenten bedoeld bij dit
hoofdstuk of bij afdeling XVI:
9013 10 10

– – kijkers voor machines, apparaten, toestellen of instrumenten

bedoeld bij dit hoofdstuk of bij afdeling XVI
9013 10 90

– – andere

4,7

—

9013 20 00

– lasers, andere dan laserdioden

vrij

—

9013 80

– andere instrumenten, apparaten en toestellen:
– – elementen met vloeibare kristallen:

9013 80 20

– – – actieve matrixelementen met vloeibare kristallen

vrij

—

9013 80 30

– – – andere

vrij

—

9013 80 90

– – andere

4,7

—

9013 90

– delen en toebehoren:

9013 90 05

– – van richtkijkers (telescoopvizieren) voor wapens of van peri

4,7

—

scopen
9013 90 10

– – van elementen met vloeibare kristallen (lcd)

vrij

—

9013 90 80

– – andere

vrij

—

9014

Kompassen; andere instrumenten, apparaten en toestellen voor
de navigatie:

9014 10 00

– kompassen

vrij

—

9014 20

– instrumenten, apparaten en toestellen voor de lucht- of ruim

tevaart (andere dan kompassen):
9014 20 20

– – traagheidsplatformsystemen

vrij

p/st

9014 20 80

– – andere

vrij

—

9014 80 00

– andere instrumenten, apparaten en toestellen

vrij

—

9014 90 00

– delen en toebehoren

vrij

—

9015

Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geodesie, voor
de topografie, voor het landmeten, voor de fotogrammetrie,
voor de hydrografie, voor de oceanografie, voor de hydrologie,
voor de meteorologie of voor de geofysica, andere dan kom
passen; afstandmeters:

9015 10 00

– afstandmeters

vrij

—

9015 20 00

– theodolieten en tachymeters

vrij

—
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Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

9015 30

– waterpassen:

9015 30 10

– – elektronische

3,7

—

9015 30 90

– – andere

2,7

—

9015 40 00

– instrumenten, apparaten en toestellen voor de fotogram

vrij

—

vrij

—

vrij

—

metrie
9015 80

– andere instrumenten, apparaten en toestellen:

9015 80 20

– – voor de meteorologie, de hydrologie en de geofysica

9015 80 40

– – voor de geodesie, de topografie, het landmeten en de hydro

grafie
9015 80 80

– – andere

vrij

—

9015 90 00

– delen en toebehoren

vrij

—

9016 00

Precisiebalansen met een gewichtsgevoeligheid van 5 cg of be
ter, ook indien met gewichten:

9016 00 10

– precisiebalansen

3,7

p/st

9016 00 90

– delen en toebehoren

3,7

—

9017

Tekeninstrumenten, aftekeninstrumenten en rekeninstrumen
ten (bijvoorbeeld tekenmachines, pantografen, gradenbogen,
passerdozen, rekenlinialen, rekenschijven); handinstrumenten
voor lengtemeting (bijvoorbeeld maatstokken, micrometers,
schuifmaten, kalibers), niet genoemd of niet begrepen onder
andere posten van dit hoofdstuk:

9017 10

– tekentafels en tekenmachines, ook indien automatisch:

9017 10 10

– – afdrukeenheden (zogenaamde plotters)

vrij

p/st

9017 10 90

– – andere

2,7

p/st

9017 20

– andere tekeninstrumenten, aftekeninstrumenten en rekenin

strumenten:
9017 20 05

– – afdrukeenheden (zogenaamde plotters)

vrij

p/st

9017 20 10

– – andere tekeninstrumenten

2,7

—

9017 20 39

– – aftekeninstrumenten

2,7

p/st

9017 20 90

– – rekeninstrumenten

2,7

p/st

9017 30 00

– micrometers en schuifmaten, alsmede kalibers en dergelijke

2,7

p/st

maten
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1

2

3

4

9017 80

– andere instrumenten:

9017 80 10

– – meters en linialen met maatindeling

2,7

—

9017 80 90

– – andere

2,7

—

9017 90 00

– delen en toebehoren

2,7

—

9018

Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geneeskunde,
voor de chirurgie, voor de tandheelkunde of voor de veeart
senijkunde, daaronder begrepen scintigrafische en andere elek
tromedische apparaten en toestellen, alsmede apparaten en
toestellen voor onderzoek van het gezichtsvermogen:
– apparaten en toestellen voor elektrodiagnose (die voor func

tioneel onderzoek of voor het onderzoek van fysiologische
parameters daaronder begrepen):
9018 11 00

– – elektrocardiografen

vrij

—

9018 12 00

– – ultrasone diagnoseapparaten (zogenaamde scanners)

vrij

—

9018 13 00

– – magnetische resonantieapparaten

vrij

—

9018 14 00

– – scintigrafische apparaten

vrij

—

9018 19

– – andere:

9018 19 10

– – – apparaten en toestellen voor de gelijktijdige bewaking van

vrij

—

vrij

—

vrij

—

twee of meer parameters
9018 19 90

– – – andere

9018 20 00

– apparaten en toestellen werkend met ultraviolette of met in

frarode stralen
– spuiten, naalden, katheters, canules en dergelijke instrumen

ten:
9018 31

– – spuiten, met of zonder naalden:

9018 31 10

– – – van kunststof

vrij

—

9018 31 90

– – – andere

vrij

—

9018 32

– – buisvormige metalen naalden en hechtnaalden:

9018 32 10

– – – buisvormige metalen naalden

vrij

—

9018 32 90

– – – hechtnaalden

vrij

—

9018 39 00

– – andere

vrij

—

vrij

—

vrij

—

vrij

—

– andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de tand

heelkunde:
9018 41 00

– – boormachines, ook indien met andere tandheelkundige uit

rustingsstukken gecombineerd op een gemeenschappelijk
voetstuk
9018 49

– – andere:

9018 49 10

– – – slijpsteentjes, schijven, frezen of boren en borstels, van de

soort gebruikt in boormachines
9018 49 90

– – – andere

9018 50

– andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de oog

heelkunde:
9018 50 10

– – niet optische

vrij

—

9018 50 90

– – optische

vrij

—
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4

9018 90

– andere instrumenten, apparaten en toestellen:

9018 90 10

– – bloeddrukmeters

vrij

—

9018 90 20

– – endoscopen

vrij

—

9018 90 30

– – kunstnieren

vrij

—

9018 90 40

– – apparaten voor diathermie

vrij

—

9018 90 50

– – transfusie- en infusietoestellen

vrij

—

9018 90 60

– – narcose-instrumenten, -apparaten en -toestellen

vrij

—

9018 90 75

– – apparaten voor zenuwprikkeling

vrij

—

9018 90 84

– – andere

vrij

—

9019

Toestellen voor mechanische therapie; toestellen voor massage;
toestellen voor psychotechniek; toestellen voor ozontherapie,
voor oxygeentherapie, voor aerosoltherapie, toestellen voor
kunstmatige ademhaling en andere therapeutische ademha
lingstoestellen:

9019 10

– toestellen voor mechanische therapie; toestellen voor massa

ge; toestellen voor psychotechniek:
9019 10 10

– – elektrische toestellen voor vibromassage

vrij

—

9019 10 90

– – andere

vrij

—

9019 20

– toestellen voor ozontherapie, voor oxygeentherapie, voor ae

rosoltherapie, toestellen voor kunstmatige ademhaling en an
dere therapeutische ademhalingstoestellen:
★

9019 20 10

– – toestellen voor invasieve beademing

vrij

p/st

★

9019 20 20

– – toestellen voor non-invasieve beademing

vrij

p/st

★

9019 20 90

– – andere, delen en toebehoren daaronder begrepen

vrij

—

9020

Andere ademhalingstoestellen en gasmaskers, andere dan be
schermingsmaskers zonder mechanische delen of vervangbare
filters:

★

9020 00 10

– gasmaskers

1,7

p/st

★

9020 00 90

– andere, delen en toebehoren daaronder begrepen

1,7

—

9021

Orthopedische artikelen en toestellen, daaronder begrepen me
disch-chirurgische gordels en banden, alsmede krukken;
breukspalken en andere artikelen en apparaten voor de behan
deling van breuken in het beendergestel; prothesen; hoorappa
raten voor hardhorigen en andere voor het verhelpen of ver
lichten van gebreken of van kwalen dienende apparatuur, die
door de patiënt in de hand wordt gehouden of op andere wijze
wordt gedragen, dan wel wordt ingeplant:

9021 10

– orthopedische artikelen en toestellen, alsmede artikelen en

vrij

—

vrij

—

toestellen voor de behandeling van breuken in het beender
gestel:
9021 10 10

– – orthopedische artikelen en toestellen

9021 10 90

– – artikelen en toestellen voor de behandeling van breuken in het

beendergestel
– tandprothesen:

9021 21

– – kunsttanden:

9021 21 10

– – – van kunststof

vrij

100 p/st

9021 21 90

– – – van andere stoffen

vrij

100 p/st

9021 29 00

– – andere

vrij

—
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vrij

—

– andere prothesen:

9021 31 00

– – gewrichtsprothesen

9021 39

– – andere:

9021 39 10

– – – oogprothesen

vrij

—

9021 39 90

– – – andere

vrij

—

9021 40 00

– hoorapparaten voor hardhorigen, met uitzondering van delen

vrij

p/st

vrij

p/st

en toebehoren daarvan
9021 50 00

– hartstimulatoren, met uitzondering van delen en toebehoren

daarvan
9021 90

– andere:

9021 90 10

– – delen en toebehoren van hoorapparaten voor hardhorigen

vrij

—

9021 90 90

– – andere

vrij

—

9022

Röntgentoestellen en toestellen waarbij gebruik wordt gemaakt
van alfa-, bèta- of gammastralen, ook indien voor medisch,
chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik,
daaronder begrepen toestellen voor radiografie of voor radio
therapie, voor het gebruik in of met vorengenoemde toestellen
bestemde röntgenbuizen en andere röntgenstraalgeneratoren,
spanningsgeneratoren, bedieningslessenaars, schermen, tafels,
stoelen en dergelijke artikelen voor onderzoek of behandeling:

vrij

p/st

vrij

p/st

vrij

p/st

vrij

p/st

kundig gebruik

vrij

p/st

9022 29 00

– – voor ander gebruik

vrij

p/st

9022 30 00

– röntgenbuizen

vrij

p/st

9022 90

– andere, delen en toebehoren daaronder begrepen:

9022 90 20

– – delen en toebehoren van röntgentoestellen

vrij

—

9022 90 80

– – andere

2,1

—

– röntgentoestellen, ook indien voor medisch, chirurgisch,

tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik, toestellen
voor röntgenfotografie of voor röntgentherapie daaronder
begrepen:
9022 12 00

– – tomografen die werken met behulp van een machine voor

het automatisch verwerken van gegevens
9022 13 00

– – andere, voor tandheelkundig gebruik

9022 14 00

– – andere, voor medisch, chirurgisch of veeartsenijkundig ge

bruik
9022 19 00

– – voor ander gebruik
– toestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van alfa-, bèta- of

gammastralen, ook indien voor medisch, chirurgisch, tand
heelkundig of veeartsenijkundig gebruik, toestellen voor ra
diografie of voor radiotherapie daaronder begrepen:
9022 21 00

– – voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenij
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9023 00

Instrumenten, apparaten, toestellen en modellen, bestemd voor
het geven van demonstraties (bijvoorbeeld voor onderwijs of
voor tentoonstellingen), niet bruikbaar voor andere doelein
den:

9023 00 10

– voor het onderwijs in de fysica, de scheikunde of de techniek

vrij

—

9023 00 80

– andere

vrij

—

9024

Machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van de
hardheid, de trekvastheid, de samendrukbaarheid, de rekbaar
heid of andere mechanische eigenschappen van materialen
(bijvoorbeeld metaal, hout, textiel, papier, kunststof):

9024 10

– machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van me

taal:
9024 10 20

– – voor universeel gebruik en voor trekproeven

vrij

—

9024 10 40

– – voor hardheidsproeven

vrij

—

9024 10 80

– – andere

vrij

—

9024 80 00

– andere machines, apparaten en toestellen

vrij

—

9024 90 00

– delen en toebehoren

vrij

—

9025

Densimeters, areometers, vochtwegers en dergelijke drijvende
instrumenten, thermometers, pyrometers, barometers, hygro
meters en psychrometers, ook indien zelfregistrerend; com
binaties van deze instrumenten:
– thermometers en pyrometers, niet gecombineerd met andere

instrumenten:
9025 11

– – gevuld met vloeistof, met rechtstreekse aflezing:

9025 11 20

– – – koortsthermometers

vrij

p/st

9025 11 80

– – – andere

2,8

p/st

9025 19 00

– – andere

vrij

p/st

9025 80

– andere instrumenten:

9025 80 20

– – barometers, niet gecombineerd met andere instrumenten

2,1

p/st

– – andere:

9025 80 40

– – – elektronische

3,2

—

9025 80 80

– – – andere

2,1

—

9025 90 00

– delen en toebehoren

vrij

—
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9026

Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het
verifiëren van de doorstroming, het peil, de druk of andere
variabele karakteristieken van vloeistoffen of van gassen (bij
voorbeeld doorstromingsmeters, peiltoestellen, manometers,
warmteverbruiksmeters), andere dan instrumenten, apparaten
en toestellen, bedoeld bij de posten 9014, 9015, 9028 en 9032:

9026 10

– tlsb 0.01w:
– – elektronische:

9026 10 21

– – – doorstromingsmeters

vrij

p/st

9026 10 29

– – – andere

vrij

p/st

– – andere:

9026 10 81

– – – doorstromingsmeters

vrij

p/st

9026 10 89

– – – andere

vrij

p/st

9026 20

– voor het meten of het verifiëren van de druk:

9026 20 20

– – elektronische

vrij

p/st

– – andere:

9026 20 40

– – – manometers met spiralen of membranen van metaal

vrij

p/st

9026 20 80

– – – andere

vrij

p/st

9026 80

– andere instrumenten, apparaten en toestellen:

9026 80 20

– – elektronische

vrij

—

9026 80 80

– – andere

vrij

—

9026 90 00

– delen en toebehoren

vrij

—

9027

Instrumenten, apparaten en toestellen voor natuurkundige of
scheikundige analyse (bijvoorbeeld polarimeters, refractome
ters, spectrometers, analysetoestellen voor gassen of voor
rook); instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten
of het verifiëren van de viscositeit, de poreusheid, de uitzetting,
de oppervlaktespanning en dergelijke; instrumenten, appara
ten en toestellen voor het meten of het verifiëren van hoeveel
heden warmte, geluid of licht (belichtingsmeters daaronder
begrepen); microtomen:

9027 10

– analysetoestellen voor gassen of voor rook:

9027 10 10

– – elektronische

vrij

p/st

9027 10 90

– – andere

vrij

p/st

9027 20 00

– chromatografen en elektroforeseapparaten en -toestellen

vrij

—

9027 30 00

– spectrometers, spectrofotometers en spectrografen, die ge

vrij

—

vrij

—

bruikmaken van optische stralen (UV, zichtbare, IR)
9027 50 00

– andere instrumenten, apparaten en toestellen, die gebruikma

ken van optische stralen (UV, zichtbare, IR)
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vrij

—

vrij

—

9027 80

– andere instrumenten, apparaten en toestellen:

9027 80 05

– – belichtingsmeters

9027 80 20

– – pH-meters, rH-meters en andere toestellen voor het meten van

het geleidingsvermogen

9027 80 80

– – andere

vrij

—

9027 90 00

– microtomen; delen en toebehoren

vrij

—

9028

Verbruiksmeters en productiemeters voor gassen, voor vloei
stoffen of voor elektriciteit, standaardmeters daaronder begre
pen:

9028 10 00

– gasmeters

2,1

p/st

9028 20 00

– vloeistofmeters

2,1

p/st

9028 30

– elektriciteitsmeters:

– – voor wisselstroom:

9028 30 11

– – – voor eenfasewisselstroom

0,4 (1)

p/st

9028 30 19

– – – voor meerfasenwisselstroom

0,4 (1)

p/st

9028 30 90

– – andere

0,4 (1)

p/st

9028 90

– delen en toebehoren:

9028 90 10

– – voor elektriciteitsmeters

vrij

—

9028 90 90

– – andere

vrij

—

9029

Toerentellers, productietellers, taximeters, kilometertellers,
schredentellers en dergelijke; snelheidsmeters en tachometers,
andere dan die bedoeld bij de posten 9014 en 9015; strobo
scopen:

(1) — Van 1 juli t/m 31 december: vrij.
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1,9

—

9029 10 00

– toerentellers, productietellers, taximeters, kilometertellers,

schredentellers en dergelijke
9029 20

– snelheidsmeters en tachometers; stroboscopen:
– – snelheidsmeters en tachometers:

9029 20 31

– – – snelheidsmeters voor voertuigen voor vervoer te lande

2,6

—

9029 20 38

– – – andere

2,6

—

9029 20 90

– – stroboscopen

2,6

—

9029 90 00

– delen en toebehoren

2,2

—

9030

Oscilloscopen, spectrumanalysetoestellen en andere instrumen
ten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren
van elektrische grootheden; meet- en detectietoestellen en -in
strumenten voor alfa-, bèta- en gammastralen, röntgenstralen,
kosmische stralen en andere ioniserende stralen:

9030 10 00

– meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor ioniserende

vrij

—

vrij

—

stralen
9030 20 00

– oscilloscopen en oscillografen
– andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten

of het verifiëren van spanning, stroomsterkte, weerstand of
vermogen:
9030 31 00

– – multimeters (universeelmeters), zonder registreerinrichting

vrij

—

9030 32 00

– – multimeters (universeelmeters), met registreerinrichting

vrij

—

9030 33

– – andere, zonder registreerinrichting:

9030 33 20

– – – weerstandmeters

2,1

—

9030 33 70

– – – andere

vrij

—

9030 39 00

– – andere, met registreerinrichting

vrij

—

9030 40 00

– andere instrumenten, apparaten en toestellen, speciaal ver

vrij

—

van halfgeleiderschakelingen

vrij

—

– – andere, met registreerinrichting

vrij

—

vaardigd voor de telecommunicatietechniek (bijvoorbeeld
overspraakmeters, versterkingsmeters, vervormingsmeters,
ruismeters)
– andere instrumenten, apparaten en toestellen:

9030 82 00

9030 84 00

– – voor het meten of het verifiëren van halfgeleiderschijven of
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9030 89 00

– – andere

vrij

—

9030 90 00

– delen en toebehoren

vrij

—

9031

Meet- of verificatie-instrumenten, -apparaten, -toestellen en
-machines, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten
van dit hoofdstuk; profielprojectietoestellen:

9031 10 00

– machines voor het uitbalanceren van mechanische delen

vrij

—

9031 20 00

– proefbanken

2,8

—

vrij

—

– andere optische instrumenten, apparaten en toestellen:

9031 41 00

– – voor het verifiëren van halfgeleiderschijven of van halfge

leiderschakelingen of voor het verifiëren van fotomaskers
gebruikt in de fabricage van halfgeleiderschakelingen
9031 49

– – andere:

9031 49 10

– – – profielprojectietoestellen

vrij

p/st

9031 49 90

– – – andere

vrij

—

9031 80

– andere instrumenten, apparaten, toestellen en machines:

9031 80 20

– – voor het meten of het verifiëren van geometrische grootheden

vrij

—

9031 80 80

– – andere

vrij

—

9031 90 00

– delen en toebehoren

vrij

—

9032

Automatische regelaars:

9032 10

– thermostaten:

9032 10 20

– – elektronische

2,8

p/st

9032 10 80

– – andere

2,1

p/st

9032 20 00

– manostaten (pressostaten)

vrij

p/st

– andere instrumenten, apparaten en toestellen:

9032 81 00

– – hydraulische of pneumatische

vrij

—

9032 89 00

– – andere

2,8

—

9032 90 00

– delen en toebehoren

2,8

—

9033 00

Delen en toebehoren (niet genoemd of niet begrepen onder
andere posten van dit hoofdstuk) van machines, apparaten,
toestellen, instrumenten of artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk:

9033 00 10

– achtergrondverlichtingsmodules met luminescentiedioden (led),

vrij

—

3,7

—

die een lichtbron vormen bestaande uit een of meer leds en
een of meer verbindingsstukken, gemonteerd op een gedrukte
schakeling of een dergelijke onderlaag, en uit andere passieve
componenten, ook indien gecombineerd met optische componen
ten of beveiligingsdioden, en gebruikt als achtergrondverlichting
voor schermen met vloeibare kristallen (lcd)
9033 00 90

– andere
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HOOFDSTUK 91
UURWERKEN
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) glazen voor horloges, klokken en dergelijke, alsmede gewichten voor klok
ken (in te delen naar de stof waarvan zij vervaardigd zijn);
b) horlogekettingen (post 7113 of 7117);
c) delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV,
van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof
(hoofdstuk 39) of van edel metaal of van metaal geplateerd met edel
metaal (in het algemeen post 7115); veren voor uurwerken (onrustveren
daaronder begrepen) behoren echter tot post 9114;
d) kogels voor kogellagers (post 7326 of 8482);
e) artikelen bedoeld bij post 8412 die gemaakt zijn om zonder echappement
te lopen;
f) kogellagers (post 8482);
g) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 85, nog niet onderling of met andere ele
menten samengebouwd tot uurwerken of tot delen die uitsluitend of hoofd
zakelijk bestemd zijn voor uurwerken (hoofdstuk 85).
2. Post 9101 omvat uitsluitend horloges waarvan de kast geheel uit edel metaal
of uit metaal geplateerd met edel metaal bestaat, of uit genoemde materialen
gecombineerd met echte of gekweekte parels, of met natuurlijke, synthetische
of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, bedoeld bij de posten 7101
tot en met 7104. Horloges met een kast van onedel metaal met inlegwerk van
edel metaal worden ingedeeld onder post 9102.
3. Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden als „horloge-uurwerken” aange
merkt, uurwerken die worden geregeld door een van een spiraalveer voorziene
onrust, een kwartskristal of een ander systeem voor tijdsdeelbepaling, met een
aanwijsplaat of met een systeem waarop een mechanische aanwijzing kan
worden aangesloten. De dikte van deze uurwerken mag niet meer dan
12 mm bedragen en de breedte, de lengte of de diameter niet meer dan
50 mm.
4. Behoudens het bepaalde in aantekening 1 hiervoor, worden uurwerken en
delen, die zowel in uurwerken als in andere artikelen (bijvoorbeeld in meeten precisie-instrumenten) kunnen worden gebezigd, onder hoofdstuk 91 in
gedeeld.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

9101

Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges
daaronder begrepen), met kast van edel metaal of van metaal
geplateerd met edel metaal:

– polshorloges, elektrisch werkend, ook indien met ingebouwd

stophorloge:
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3

4

4,5 MIN 0,3 €
p/st MAX 0,8 €
p/st

p/st

4,5 MIN 0,3 €
p/st MAX 0,8 €
p/st

p/st

4,5 MIN 0,3 €
p/st MAX 0,8 €
p/st

p/st

4,5 MIN 0,3 €
p/st MAX 0,8 €
p/st

p/st

4,5 MIN 0,3 €
p/st MAX 0,8 €
p/st

p/st

4,5 MIN 0,3 €
p/st MAX 0,8 €
p/st

p/st

4,5 MIN 0,3 €
p/st MAX 0,8 €
p/st

p/st

9101 11 00

9101 19 00

– – uitsluitend met mechanische aanwijzing

– – andere

– andere polshorloges, ook indien met ingebouwd stophorloge:

9101 21 00

9101 29 00

– – met automatisch opwindsysteem

– – andere

– andere:

9101 91 00

9101 99 00

9102

– – elektrisch werkend

– – andere

Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges
daaronder begrepen), andere dan die bedoeld bij post 9101:
– polshorloges, elektrisch werkend, ook indien met ingebouwd

stophorloge:
9102 11 00

– – uitsluitend met mechanische aanwijzing

9102 12 00

– – uitsluitend met opto-elektronische aanwijzing

4,5 MIN 0,3 €
p/st MAX 0,8 €
p/st

p/st

9102 19 00

– – andere

4,5 MIN 0,3 €
p/st MAX 0,8 €
p/st

p/st

4,5 MIN 0,3 €
p/st MAX 0,8 €
p/st

p/st

4,5 MIN 0,3 €
p/st MAX 0,8 €
p/st

p/st

4,5 MIN 0,3 €
p/st MAX 0,8 €
p/st

p/st

4,5 MIN 0,3 €
p/st MAX 0,8 €
p/st

p/st

– andere polshorloges, ook indien met ingebouwd stophorloge:

9102 21 00

9102 29 00

– – met automatisch opwindsysteem

– – andere

– andere:

9102 91 00

9102 99 00

– – elektrisch werkend

– – andere

9103

Wekkers en klokjes, met horloge-uurwerk:

9103 10 00

– elektrisch werkend

4,7

p/st

9103 90 00

– andere

4,7

p/st

9104 00 00

Klokjes voor instrumentenborden en dergelijke klokjes, voor
automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor
andere vervoermiddelen

3,7

p/st
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9105

Wekkers, pendules, klokken en dergelijke artikelen met ander
uurwerk dan horloge-uurwerk:
– wekkers:

9105 11 00

– – elektrisch werkend

4,7

p/st

9105 19 00

– – andere

3,7

p/st

– wandklokken:

9105 21 00

– – elektrisch werkend

4,7

p/st

9105 29 00

– – andere

3,7

p/st

– andere:

9105 91 00

– – elektrisch werkend

4,7

p/st

9105 99 00

– – andere

3,7

p/st

9106

Tijdcontroleapparaten en tijdmeters, met uurwerk of met syn
chroonmotor (bijvoorbeeld controleklokken, uurstempels en
tijdregistreertoestellen):

9106 10 00

– controleklokken; uurstempels en tijdregistreertoestellen

4,7

p/st

9106 90 00

– andere

4,7

p/st

9107 00 00

Schakelklokken en andere toestellen bestemd om een mecha
nisme op een bepaalde tijd te doen werken, met uurwerk of
met synchroonmotor

4,7

p/st

4,7

p/st

9108

Horloge-uurwerken, compleet en gemonteerd:
– elektrisch werkend:

9108 11 00

– – uitsluitend met mechanische aanwijzing of met een inrich

ting waarop een mechanische aanwijzing kan worden aan
gesloten
9108 12 00

– – uitsluitend met opto-elektronische aanwijzing

4,7

p/st

9108 19 00

– – andere

4,7

p/st

9108 20 00

– met automatisch opwindmechanisme

5 MIN 0,17 € p/st

p/st

9108 90 00

– andere

5 MIN 0,17 € p/st

p/st

9109

Uurwerken, compleet en gemonteerd, andere dan horloge-uur
werken:

9109 10 00

– elektrisch werkend

4,7

p/st

9109 90 00

– andere

4,7

p/st

9110

Complete uurwerken, niet gemonteerd of gedeeltelijk gemon
teerd (stellen onderdelen); niet-complete uurwerken, gemon
teerd; onvolledige, onafgewerkte uurwerken („ébauches”):
– van horloges:
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5 MIN 0,17 € p/st

p/st

9110 11

– – complete uurwerken, niet gemonteerd of gedeeltelijk ge

monteerd (stellen onderdelen):
9110 11 10

– – – met van een spiraalveer voorziene onrust

9110 11 90

– – – andere

4,7

p/st

9110 12 00

– – niet-complete uurwerken, gemonteerd

3,7

—

9110 19 00

– – onvolledige, onafgewerkte uurwerken („ébauches”)

4,7

—

9110 90 00

– andere

3,7

—

9111

Kasten voor horloges bedoeld bij de posten 9101 en 9102, als
mede delen daarvan:

9111 10 00

– kasten van edel metaal of van metaal geplateerd met edel

0,5 € p/st MIN
2,7 MAX 4,6

p/st

0,5 € p/st MIN
2,7 MAX 4,6

p/st

0,5 € p/st MIN
2,7 MAX 4,6

p/st

0,5 € p/st MIN
2,7 MAX 4,6

— (1)

metaal
9111 20 00
9111 80 00
9111 90 00

– kasten van onedel metaal, ook indien verguld of verzilverd

– andere kasten

– delen

9112

Kasten voor klokken, voor pendules enz., alsmede delen daar
van:

9112 20 00

– kasten

2,7

p/st

9112 90 00

– delen

2,7

—

9113

Horlogebanden en delen daarvan:

9113 10

– van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal:

9113 10 10

– – van edel metaal

2,7

—

9113 10 90

– – van metaal geplateerd met edel metaal

3,7

—

9113 20 00

– van onedel metaal, ook indien verguld of verzilverd

6

—

9113 90 00

– andere

6

—

9114

Andere delen voor de uurwerkmakerij:

9114 10 00

– veren, onrustveren daaronder begrepen

3,7

—

9114 30 00

– wijzerplaten

2,7

—

9114 40 00

– platen en bruggen

2,7

—

9114 90 00

– andere

2,7

—

(1) Bij invoer in de Europese Unie bedraagt de voor douanedoeleinden toepasselijke bijzondere maatstaf p/st.
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HOOFDSTUK 92
MUZIEKINSTRUMENTEN;
DELEN
EN
TOEBEHOREN
MUZIEKINSTRUMENTEN

VAN

Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV,
van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof
(hoofdstuk 39);
b) microfoons, versterkers, luidsprekers, hoofdtelefoons, schakelaars, strobo
scopen en andere instrumenten, apparaten en toestellen bedoeld bij hoofd
stuk 85 of 90, die als toebehoren worden gebruikt bij de artikelen bedoeld
bij dit hoofdstuk, doch die daarin niet zijn ingebouwd of die zich niet in
dezelfde kast (koffer) bevinden;
c) instrumenten en toestellen, die het karakter van speelgoed hebben (post
9503);
d) wissers en ander borstelwerk, voor het schoonmaken van muziekinstru
menten (post 9603), of statieven met één, twee of drie poten en dergelijke
artikelen (post 9620);
e) instrumenten en toestellen, die het karakter hebben van voorwerpen voor
verzamelingen of van antiquiteiten (post 9705 of 9706).
2. Strijkstokken, trommelstokken en dergelijke artikelen, voor het bespelen van
de muziekinstrumenten bedoeld bij de posten 9202 en 9206, worden ingedeeld
onder dezelfde post als die instrumenten, indien zij samen met de instrumen
ten en in daarmede overeenkomend aantal worden aangeboden.
Kaarten, schijven en rollen, bedoeld bij post 9209, blijven onder die post
ingedeeld, ook indien zij worden aangeboden samen met de instrumenten of
toestellen waarvoor zij bestemd zijn.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

9201

Piano's, ook indien mechanisch; klavecimbels en andere snaar
instrumenten met klavier:

9201 10

– staande piano's:

9201 10 10

– – nieuwe

4

p/st

9201 10 90

– – gebruikte

4

p/st

9201 20 00

– vleugelpiano's

4

p/st

9201 90 00

– andere

4

—

9202

Andere snaarinstrumenten (bijvoorbeeld gitaren, violen, har
pen):

9202 10

– strijkinstrumenten:

9202 10 10

– – violen, andere dan altviolen en basviolen

3,2

p/st

9202 10 90

– – andere

3,2

p/st

9202 90

– andere:

9202 90 30

– – gitaren

3,2

p/st

9202 90 80

– – andere

3,2

p/st
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3,2

p/st

[9203]
[9204]
9205

Muziekinstrumenten waarbij de klanken worden voort
gebracht door luchtstromen (bijvoorbeeld orgels met pijpen
en klavier, accordeons, klarinetten, trompetten, doedelzakken),
andere dan orchestrions en straatorgels:

9205 10 00

– zogenaamd koper

9205 90

– andere:

9205 90 10

– – accordeons en dergelijke instrumenten

3,7

p/st

9205 90 30

– – mondharmonica's

3,7

p/st

9205 90 50

– – orgels met pijpen en klavier; harmoniums en dergelijke instru

3,2

—

menten met klavier en met vrije metalen tongen
9205 90 90

– – andere

3,2

—

9206 00 00

Slaginstrumenten (bijvoorbeeld trommels, Turkse trommen,
xylofonen, cimbalen, castagnetten, maracas)

3,2

—

9207

Muziekinstrumenten waarvan het geluid elektrisch wordt
voortgebracht of elektrisch moet worden versterkt (bijvoor
beeld orgels, gitaren, accordeons):

9207 10

– instrumenten met klavier, andere dan accordeons:

9207 10 10

– – orgels

3,2

p/st

9207 10 30

– – digitale piano's

3,2

p/st

9207 10 50

– – synthesizers

3,2

p/st

9207 10 80

– – andere

3,2

—

9207 90

– andere:

9207 90 10

– – gitaren

3,7

p/st

9207 90 90

– – andere

3,7

—

9208

Muziekdozen, orchestrions, straatorgels, zingende vogels, zin
gende zagen en andere muziekinstrumenten niet begrepen on
der een andere post van dit hoofdstuk; lokfluitjes en dergelijke
lokinstrumenten; fluitjes, toeters en andere met de mond te
bespelen roep- en signaalinstrumenten:

9208 10 00

– muziekdozen

2,7

—

9208 90 00

– andere

3,2

—

9209

Delen (bijvoorbeeld mechanieken voor muziekdozen) en toebe
horen (bijvoorbeeld kaarten, schijven en rollen voor mecha
nisch te bespelen toestellen) voor muziekinstrumenten; metro
nomen en diapasons van alle soorten:

9209 30 00

– snaren voor muziekinstrumenten

2,7

—

2,7

—

– andere:

9209 91 00

– – delen en toebehoren van piano's
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2,7

—

2,7

—

2,7

—

9209 92 00

– – delen en toebehoren van muziekinstrumenten bedoeld bij

post 9202
9209 94 00

– – delen en toebehoren van muziekinstrumenten bedoeld bij

post 9207
9209 99

– – andere:

9209 99 20

– – – delen en toebehoren van muziekinstrumenten bedoeld bĳ post

9205
– – – andere:

9209 99 40

– – – – metronomen en diapasons

3,2

—

9209 99 50

– – – – mechanieken voor muziekdozen

1,7

—

9209 99 70

– – – – andere

2,7

—
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AFDELING XIX
WAPENS EN MUNITIE; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN
HOOFDSTUK 93
WAPENS EN MUNITIE; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) slaghoedjes, percussiedopjes, ontstekingspatronen, lichtkogels, antihagelra
ketten en andere artikelen bedoeld bij hoofdstuk 36;
b) delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV,
van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof
(hoofdstuk 39);
c) gevechtswagens en pantserauto's (post 8710);
d) richtkijkers (telescoopvizieren) en andere optische toestellen, geschikt om
op wapens te worden gebruikt, tenzij zij gemonteerd zijn op een wapen of
tezamen worden aangeboden met de wapens waarop zij zullen worden
gemonteerd (hoofdstuk 90);
e) kruisbogen, handbogen en pijlen, van een knop voorziene of stompe wa
pens voor schermzalen en wapens die het karakter hebben van speelgoed
(hoofdstuk 95);
f) wapens en munitie, die het karakter hebben van voorwerpen voor ver
zamelingen of van antiquiteiten (post 9705 of 9706).
2. Als delen in de zin van post 9306 worden niet aangemerkt radio- of radar
toestellen bedoeld bij post 8526.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

p/st

vrij

p/st

9301

Oorlogswapens, andere dan revolvers, pistolen en blanke wa
pens:

9301 10 00

– artilleriestukken (bijvoorbeeld kanonnen, houwitsers en mor

tieren)

9301 20 00

– raketwerpers; vlammenwerpers; granaatwerpers; torpedo

lanceerbuizen en dergelijke lanceerbuizen

9301 90 00

– andere

vrij

p/st

9302 00 00

Revolvers en pistolen, andere dan bedoeld bij de posten 9303
en 9304

2,7

p/st

3,2

p/st

9303

Andere vuurwapens en dergelijke toestellen, waarbij de explo
sieve kracht van kruit benut wordt (bijvoorbeeld geweren en
karabijnen voor het jagen, vuurwapens die alleen via de loop
kunnen worden geladen, pistolen voor lichtgranaten en andere
toestellen uitsluitend vervaardigd voor het afvuren van waar
schuwingsgranaten, pistolen en revolvers voor het afvuren van
losse patronen, slachtpistolen, lijnwerptoestellen):

9303 10 00

– vuurwapens die alleen via de loop kunnen worden geladen
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

9303 20

– andere geweren en karabijnen, voor het jagen of voor de

schietsport, voorzien van ten minste een gladde loop:
9303 20 10

– – met een gladde loop

3,2

p/st

9303 20 95

– – andere

3,2

p/st

9303 30 00

– andere geweren en karabijnen, voor het jagen of voor de

3,2

p/st

schietsport
9303 90 00

– andere

3,2

p/st

9304 00 00

Andere wapens (bijvoorbeeld geweren, karabijnen en pistolen,
werkend met veer, perslucht of gas), andere dan bedoeld bij
post 9307

3,2

p/st

9305

Delen en toebehoren van de artikelen bedoeld bij de posten
9301 tot en met 9304:

9305 10 00

– van revolvers of van pistolen

3,2

—

9305 20 00

– van geweren of van karabijnen, bedoeld bij post 9303

2,7

—

– andere:

9305 91 00

– – van oorlogswapens bedoeld bij post 9301

vrij

—

9305 99 00

– – andere

2,7

—

9306

Bommen, granaten, torpedo's, mijnen, raketten, patronen en
andere munitie en projectielen, alsmede delen daarvan, hagel
en proppen voor patronen daaronder begrepen:
– patronen voor geweren of voor karabijnen met gladde loop,

alsmede delen daarvan; kogeltjes voor met perslucht wer
kende geweren of karabijnen:
9306 21 00

– – patronen

2,7

1 000 p/st

9306 29 00

– – andere

2,7

—

9306 30

– andere patronen en delen daarvan:

9306 30 10

– – voor revolvers en pistolen, bedoeld bij post 9302 of voor ma

2,7

—

chinepistolen bedoeld bij post 9301
– – andere:

9306 30 30

– – – voor oorlogsdoeleinden

1,7

—

9306 30 90

– – – andere

2,7

—

9306 90

– andere:

9306 90 10

– – voor oorlogsdoeleinden

1,7

—

9306 90 90

– – andere

2,7

—

9307 00 00

Sabels, degens, bajonetten, lansen en andere blanke wapens,
alsmede delen daarvan en scheden daarvoor

1,7

—
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AFDELING XX
DIVERSE GOEDEREN EN PRODUCTEN
HOOFDSTUK 94
MEUBELEN (OOK VOOR MEDISCH OF VOOR CHIRURGISCH
GEBRUIK); ARTIKELEN VOOR BEDDEN EN DERGELIJKE
ARTIKELEN; VERLICHTINGSTOESTELLEN, ELDERS GENOEMD
NOCH
ELDERS
ONDER
BEGREPEN;
LICHTRECLAMES,
VERLICHTE
AANWIJZINGSBORDEN
EN
DERGELIJKE
ARTIKELEN; GEPREFABRICEERDE BOUWWERKEN
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) matrassen en kussens, zowel hoofdkussens als andere, bestemd om met
lucht of met water te worden gevuld, bedoeld bij de hoofdstukken 39, 40
en 63;
b) staande spiegels, bijvoorbeeld psychés (post 7009);
c) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 71;
d) delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV,
van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof
(hoofdstuk 39); brandkasten bedoeld bij post 8303;
e) meubelen, ook indien zonder uitrusting, die kennelijk delen zijn van koel
kasten of van andere machines en toestellen voor de koel- en vriestech
niek, bedoeld bij post 8418; speciale meubelen voor naaimachines (post
8452);
f) verlichtingstoestellen bedoeld bij hoofdstuk 85;
g) meubelen die kennelijk delen zijn van toestellen bedoeld bij post 8518
(post 8518), post 8519 of 8521 (post 8522) of de posten 8525 tot en met
8528 (post 8529);
h) artikelen bedoeld bij post 8714;
ij) tandartsstoelen met ingebouwde tandheelkundige apparatuur, bedoeld bij
post 9018, alsmede spuwbakken voor behandelkamers van tandartsen
(post 9018);
k) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 91 (bijvoorbeeld kasten voor klokken of
voor pendules);
l) meubelen en verlichtingsartikelen, met het karakter van speelgoed (post
9503), biljarten van alle soorten en meubelen voor gezelschapsspellen
(post 9504), alsmede tafels voor goochelaars en versieringsartikelen (an
dere dan elektrische guirlandes), bijvoorbeeld lampions (post 9505);
m) statieven met één, twee of drie poten, en dergelijke artikelen (post 9620).
2. De artikelen (andere dan delen) bedoeld bij de posten 9401 tot en met 9403
worden slechts onder deze posten ingedeeld indien zij gemaakt zijn om op de
grond te worden geplaatst.
Onder vorenbedoelde posten blijven evenwel ingedeeld, ook al zijn zij ge
maakt om te worden opgehangen, aan de wand te worden bevestigd of op
elkaar te worden gezet:
a) kasten, boekenkasten, rekken (losse planken met steunen om aan de wand
te worden bevestigd daaronder begrepen) en elementenmeubelen;
b) zitmeubelen en bedden.
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3. A) Als delen van artikelen bedoeld bij de posten 9401 tot en met 9403
worden niet aangemerkt afzonderlijk aangeboden platen (ook indien in
bepaalde vorm gebracht, maar niet samengevoegd met andere delen)
van glas (spiegels daaronder begrepen), van marmer, van andere steen
of van andere materialen bedoeld bij hoofdstuk 68 of 69.
B) Afzonderlijk aangeboden artikelen bedoeld bij post 9404 blijven ingedeeld
onder die post, ook indien zij delen zijn van meubelen bedoeld bij de
posten 9401 tot en met 9403.
4. Voor de toepassing van post 9406 worden als „geprefabriceerde bouwwerken”
aangemerkt bouwwerken ineengezet in de fabriek, dan wel in de vorm van
elementen die gezamenlijk worden aangeboden en op de plaats van bestem
ming zullen worden samengebouwd, bijvoorbeeld woningen, bouwketen, kan
toren, scholen, winkels, loodsen, garages en dergelijke bouwwerken.
Aanvullende aantekening (GN)
1. De uitdrukking „opgevuld met ongeacht welk materiaal” in de zin van post
9404 heeft betrekking op materiaal van om het even welke dikte.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

9401

Stoelen, banken en andere zitmeubelen (andere dan die be
doeld bij post 9402), ook indien zij tot bed kunnen worden
omgevormd, alsmede delen daarvan:

9401 10 00

– zitmeubelen van de soort gebruikt in luchtvaartuigen

vrij

—

9401 20 00

– zitmeubelen van de soort gebruikt in automobielen

3,7

—

9401 30 00

– draaistoelen, in de hoogte verstelbaar

vrij

—

9401 40 00

– zitmeubelen, andere dan tuin- of campingmeubelen, die tot

vrij

—

bed kunnen worden omgevormd
– zitmeubelen van teen, van rotting, van bamboe of van der

gelijke stoffen:
9401 52 00

– – van bamboe

5,6

—

9401 53 00

– – van rotting

5,6

—

9401 59 00

– – andere

5,6

—

– andere zitmeubelen, met onderstel van hout:

9401 61 00

– – opgevuld

vrij

—

9401 69 00

– – andere

vrij

—

– andere zitmeubelen, met onderstel van metaal:

9401 71 00

– – opgevuld

vrij

—

9401 79 00

– – andere

vrij

—

9401 80 00

– andere zitmeubelen

vrij

—

9401 90

– delen:

9401 90 10

– – van zitmeubelen van de soort gebruikt in luchtvaartuigen

1,7

—

– – andere:

9401 90 30

– – – van hout

2,7

—

9401 90 80

– – – andere

2,7

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

vrij

—

9402

Meubelen voor geneeskundig, voor chirurgisch, voor tandheel
kundig of voor veeartsenijkundig gebruik (bijvoorbeeld ope
ratietafels, onderzoektafels, verstelbare bedden voor klinisch
gebruik, tandartsstoelen); kappersstoelen en dergelijke stoelen,
met draai-, hef- en verstelinrichting; delen van voornoemde
artikelen:

9402 10 00

– tandartsstoelen, kappersstoelen en dergelijke stoelen, alsmede

delen daarvan
9402 90 00

– andere

9403

Andere meubelen en delen daarvan:

9403 10

– meubelen van metaal, van de soort gebruikt in kantoren:
– – met een hoogte van niet meer dan 80 cm:

9403 10 51

– – – bureaus

vrij

—

9403 10 58

– – – andere

vrij

—

– – met een hoogte van meer dan 80 cm:

9403 10 91

– – – kasten met deuren, met rolluiken of met kleppen

vrij

—

9403 10 93

– – – kasten met laden en kaartkasten

vrij

—

9403 10 98

– – – andere

vrij

—

9403 20

– andere meubelen van metaal:

9403 20 20

– – bedden

vrij

—

9403 20 80

– – andere

vrij

—

9403 30

– meubelen van hout, van de soort gebruikt in kantoren:
– – met een hoogte van niet meer dan 80 cm:

9403 30 11

– – – bureaus

vrij

—

9403 30 19

– – – andere

vrij

—

– – met een hoogte van meer dan 80 cm:

9403 30 91

– – – kasten

vrij

—

9403 30 99

– – – andere

vrij

—

9403 40

– meubelen van hout, van de soort gebruikt in keukens:

9403 40 10

– – elementen voor aanbouwkeukens

2,7

—

9403 40 90

– – andere

2,7

—

9403 50 00

– meubelen van hout, van de soort gebruikt in slaapkamers

vrij

—

9403 60

– andere meubelen van hout:

9403 60 10

– – meubelen van hout, van de soort gebruikt in zit- en eetkamers

vrij

—

9403 60 30

– – meubelen van hout, van de soort gebruikt in winkels

vrij

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

9403 60 90

– – andere

vrij

—

9403 70 00

– meubelen van kunststof

vrij

—

– meubelen van andere stoffen, daaronder begrepen teen, rot

ting, bamboe of dergelijke stoffen:
9403 82 00

– – van bamboe

5,6

—

9403 83 00

– – van rotting

5,6

—

9403 89 00

– – andere

5,6

—

9403 90

– delen:

9403 90 10

– – van metaal

2,7

—

9403 90 30

– – van hout

2,7

—

9403 90 90

– – van andere stoffen

2,7

—

9404

Springbakken, spiraalmatrassen en dergelijke in een lijst of in
een raam gevatte matrassen; artikelen voor bedden en derge
lijke (bijvoorbeeld matrassen, dekbedden, gewatteerde dekens,
kussens, poefs, peluws), met binnenvering of opgevuld met
ongeacht welk materiaal, dan wel van rubber of van kunststof,
met celstructuur, ook indien overtrokken:

9404 10 00

– springbakken, spiraalmatrassen en dergelijke in een lijst of

3,7

—

in een raam gevatte matrassen
– matrassen:

9404 21

– – van rubber of van kunststof, met celstructuur, ook indien

overtrokken:
9404 21 10

– – – van rubber

3,7

—

9404 21 90

– – – van kunststof

3,7

—

9404 29

– – van andere stoffen:

9404 29 10

– – – met metalen binnenvering

3,7

—

9404 29 90

– – – andere

3,7

—

9404 30 00

– slaapzakken

3,7

p/st

9404 90

– andere:

9404 90 10

– – gevuld met veren of dons

3,7

—

9404 90 90

– – andere

3,7

—

9405

Verlichtingstoestellen (zoeklichten en schijnwerpers daaronder
begrepen) en delen daarvan, elders genoemd noch elders onder
begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en derge
lijke artikelen, voorzien van een vast aangebrachte lichtbron,
alsmede elders genoemde noch elders onder begrepen delen
daarvan:

9405 10

– luchters en andere elektrische plafond- en wandlampen, an

dere dan die voor de verlichting van de openbare weg en van
andere openbare plaatsen:
– – van kunststof of van keramische stoffen:

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 750
▼B
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

4,7

—

9405 10 21

– – – van kunststof, van de soort gebruikt voor gloeilampen en

gloeibuizen
9405 10 40

– – – andere

4,7

—

9405 10 50

– – van glas

3,7

—

– – van andere stoffen:

9405 10 91

– – – van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen

2,7

—

9405 10 98

– – – andere

2,7

—

9405 20

– elektrische tafel-, bed- en bureaulampen, alsmede elektrische

4,7

—

staande lampen:
– – van kunststof of van keramische stoffen:

9405 20 11

– – – van kunststof, van de soort gebruikt voor gloeilampen en

gloeibuizen
9405 20 40

– – – andere

4,7

—

9405 20 50

– – van glas

3,7

—

– – van andere stoffen:

9405 20 91

– – – van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen

2,7

—

9405 20 99

– – – andere

2,7

—

9405 30 00

– elektrische guirlandes van de soort gebruikt voor kerstboom

3,7

—

3,7

—

verlichting
9405 40

– andere elektrische verlichtingstoestellen:

9405 40 10

– – zoeklichten en schijnwerpers
– – andere:
– – – van kunststof:

9405 40 31

– – – – van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen

4,7

—

9405 40 35

– – – – van de soort gebruikt voor fluorescentiebuizen

4,7

—

9405 40 39

– – – – andere

4,7

—

– – – van andere stoffen:

9405 40 91

– – – – van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen

2,7

—

9405 40 95

– – – – van de soort gebruikt voor fluorescentiebuizen

2,7

—

9405 40 99

– – – – andere

2,7

—

9405 50 00

– niet-elektrische verlichtingstoestellen

2,7

—

9405 60

– lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke ar

4,7

—

tikelen:
9405 60 20

– – van kunststof
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2,7

—

5,7

—

9405 60 80

– – van andere stoffen
– delen:

9405 91

– – van glas:

9405 91 10

– – – uitrustingsstukken voor elektrische verlichtingsartikelen (an

dere dan die van zoeklichten en schijnwerpers)
9405 91 90

– – – andere

3,7

—

9405 92 00

– – van kunststof

4,7

—

9405 99 00

– – andere

2,7

—

9406

Geprefabriceerde bouwwerken:

9406 10 00

– van hout

2,7

—

9406 90

– andere:

9406 90 10

– – mobiele bungalows

2,7

—

– – andere:
– – – van ijzer of van staal:

9406 90 31

– – – – broeikassen

2,7

—

9406 90 38

– – – – andere

2,7

—

9406 90 90

– – – van andere stoffen

2,7

—
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HOOFDSTUK 95
SPEELGOED, SPELLEN, ARTIKELEN VOOR ONTSPANNING EN
SPORTARTIKELEN; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) kaarsen (post 3406);
b) pyrotechnische artikelen voor vermakelijkheden, bedoeld bij post 3604;
c) garens, monofilamenten, snoeren, catgut en dergelijke voor de hengel
sport, ook indien op maat gesneden, maar niet gemonteerd tot vissnoeren,
bedoeld bij hoofdstuk 39, bij post 4206 of bij afdeling XI;
d) tassen en zakken voor sportartikelen en andere bergingsmiddelen, bedoeld
bij de posten 4202, 4303 en 4304;
e) maskeradepakken, van textiel, bedoeld bij de hoofdstukken 61 en 62;
sportkleding en speciale kleding, van textiel, bedoeld bij de hoofdstukken
61 en 62, ook indien voorzien vanbijkomende beschermende componen
ten zoals vullingen in de elleboog-, knie- of liesstreek (bijvoorbeeld
schermkleding of truien voor een doelman bij het voetbal);
f) vlaggen en aan een touw bevestigde vaantjes, van textiel, alsmede zeilen
voor boten, voor zeilplanken of voor zeilwagens, bedoeld bij hoofd
stuk 63;
g) sportschoeisel (ander dan schoeisel waaraan rol- of ijsschaatsen zijn be
vestigd) bedoeld bij hoofdstuk 64 en sporthoofddeksels bedoeld bij hoofd
stuk 65;
h) wandelstokken, zwepen, rijzwepen en dergelijke (post 6602), alsmede
delen daarvan (post 6603);
ij) niet-gemonteerde glazen ogen voor poppen of voor ander speelgoed, be
doeld bij post 7018;
k) delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV,
van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof
(hoofdstuk 39);
l) bellen, gongs en dergelijke, bedoeld bij post 8306;
m) pompen voor vloeistoffen (post 8413), toestellen voor het filtreren of
zuiveren van vloeistoffen of van gassen (post 8421), elektromotoren (post
8501), elektrische transformatoren (post 8504) platen, banden, niet-vluch
tige geheugens op basis van halfgeleiders, „intelligente kaarten” en andere
dragers voor het opnemen van geluid of voor dergelijke doeleinden,
waarop al dan niet is opgenomen (post 8523), toestellen voor radio
afstandsbediening (post 8526) of draadloze toestellen voor infrarood
afstandsbediening (post 8543);
n) sportvoertuigen bedoeld bij afdeling XVII, andere dan priksleden, bobs
leden en dergelijke;
o) tweewielige kinderfietsen (post 8712);
p) sportboten, zoals kano's en skiffs (hoofdstuk 89) en middelen tot voort
beweging daarvoor (hoofdstuk 44, indien zij van hout zijn);
q) beschermingsbrillen voor de uitoefening van sport of voor openluchtspe
len (post 9004);
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r) lokfluitjes en andere fluitjes (post 9208);
s) wapens en andere artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 93;
t) elektrische guirlandes van alle soorten (post 9405);
u) statieven met één, twee of drie poten, en dergelijke artikelen (post 9620);
v) racketsnaren, tenten, kampeerartikelen en handschoenen (met of zonder
vingers) en wanten, ongeacht de stof waarvan deze artikelen zijn vervaar
digd (in te delen naar aard en samenstelling);
w) tafel- en keukengerei, toiletartikelen, tapijten en andere vloerbedekking
van textielstof, kleding, tafel-, bedden- en huishoudlinnen en dergelijke
artikelen met een utilitaire functie (in te delen naar aard en samenstelling).
2. Artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk mogen voorzien zijn van eenvoudige,
onbelangrijke garnering of toebehoren van edel metaal of van metalen gepla
teerd met edel metaal, van echte of gekweekte parels, dan wel van natuurlijke,
synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen.
3. Met inachtneming van het bepaalde in aantekening 1 hiervoor, worden delen
en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofd
zakelijk bestemd zijn voor de artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk, ingedeeld
als deze artikelen.
4. Met inachtneming van het bepaalde in aantekening 1 hiervoor, omvat post
9503 onder meer artikelen van deze post gecombineerd met een of meer
artikelen en die niet kunnen worden aangemerkt als een stel of assortiment
in de zin van algemene regel 3, onder b), voor de interpretatie van de no
menclatuur, maar die, indien zij afzonderlijk zouden worden aangeboden,
zouden moeten worden ingedeeld onder andere posten, voor zover de artike
len samen zijn opgemaakt voor de verkoop in het klein en de combinatie het
wezenlijke karakter van speelgoed heeft.
5. Post 9503 omvat geen artikelen waarvan, op grond van hun ontwerp, hun
vorm of het materiaal waaruit zij zijn vervaardigd, kan worden onderkend dat
zij uitsluitend zijn bedoeld voor dieren, bijvoorbeeld dierenspeelgoed (indeling
naar hun eigen aard).
Aanvullende aantekening
1. Onderverdeling 9504 50 omvat:
a) consoles voor videospellen waarbij een televisieontvanger, een monitor of
een extern scherm of oppervlak als beeldscherm wordt gebruikt;
b) machines voor videospellen met een ingebouwd beeldscherm, al dan niet
draagbare.
Deze onderverdeling is niet van toepassing op consoles of machines voor
videospellen werkende op munten, bankbiljetten, bankkaarten, penningen of
door andere wijze van betaling (onderverdeling 9504 30).
Aanvullende aantekening (GN)
1. Onderverdeling 9505 10 omvat:
a) artikelen die algemeen als traditionele kerstfeestartikelen worden onder
kend en die uitsluitend zijn vervaardigd en ontworpen voor het kerstfeest.
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Het betreft:
1. artikelen in verband met de geboorte van Christus (artikelen voor de
traditionele kerststal), zoals kerstpersonages en dierfiguren, sterren van
Bethlehem, de Drie Koningen en de kerstkribbe;
2. artikelen waarvan het gebruik bij het kerstfeest een lange nationale
traditie kent, zoals:
— imitatiekerstbomen,
— kerstsokken,
— joelblokken,
— kerstpistaches (knalbonbons),
— kerstmannen met of zonder slede,
— kerstengelen.
Tot deze onderverdeling behoren niet winterartikelen die geschikt zijn voor
een algemener gebruik, waarvan de objectieve kenmerken aangeven dat ze
niet uitsluitend voor het kerstfeest zijn bedoeld, maar in de eerste plaats
als winterversiering, zoals bijvoorbeeld ijspegels, sneeuwkristallen, ster
ren, rendieren, roodborstjes, sneeuwmannen en andere winterbeelden, al
dan niet in een kerstkleur of -outfit.
b) decoratieve artikelen voor kerstbomen.
Deze artikelen zijn ontworpen om in een kerstboom te hangen (lichte,
doorgaans uit niet-duurzame materialen vervaardigde kerstboomversie
ring). Er moet een verband zijn tussen deze artikelen en het kerstfeest.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

vrij

—

[9501]
[9502]
9503 00

Driewielers, autopeds, pedaalauto's en dergelijk speelgoed op
wielen; poppenwagens; poppen; ander speelgoed; modellen op
schaal en dergelijke modellen voor ontspanning, ook indien
bewegend; puzzels van alle soorten:

9503 00 10

– driewielers, autopeds, pedaalauto's en dergelijk speelgoed op

wielen; poppenwagens
– poppen, zijnde nabootsingen van de mens en delen en toebeho

ren:
9503 00 21

– – poppen, zijnde nabootsingen van de mens

4,7

—

9503 00 29

– – delen en toebehoren

vrij

—

9503 00 30

– elektrische treinen, daaronder begrepen rails, signalen en ander

vrij

—

toebehoren; zelfbouwmodellen op schaal, ook indien bewegend
– andere bouwdozen en ander constructiespeelgoed:

9503 00 35

– – van kunststof

4,7

—

9503 00 39

– – van andere stoffen

vrij

—

– speelgoed, zijnde nabootsingen van dieren of van niet-menselijke

wezens:
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

9503 00 41

– – opgevuld

4,7

—

9503 00 49

– – ander

vrij

—

9503 00 55

– speelgoedmuziekinstrumenten en -apparaten

vrij

—

– puzzels:

9503 00 61

– – van hout

vrij

—

9503 00 69

– – andere

4,7

—

9503 00 70

– ander speelgoed, aangeboden in assortimenten of in stellen

4,7

—

– ander speelgoed en modellen, met motor:

9503 00 75

– – van kunststof

4,7

—

9503 00 79

– – van andere stoffen

vrij

—

– ander:

9503 00 81

– – speelgoedwapens

vrij

—

9503 00 85

– – miniatuurmodellen, vervaardigd door vormgieten, van metaal

4,7

—

9503 00 87

– – draagbare

vrij

—

interactieve elektronische educatieve toestellen,
hoofdzakelijk bestemd voor kinderen

– – ander:

9503 00 95

– – – van kunststof

4,7

—

9503 00 99

– – – ander

vrij

—

9504

Consoles en machines voor videospellen, artikelen voor gezel
schapsspellen, daaronder begrepen spellen met motor of met
drijfwerk, biljarten, speciale tafels voor casinospellen en auto
matische bowlinginstallaties:

9504 20 00

– biljarten van alle soorten, alsmede toebehoren daarvoor

vrij

—

9504 30

– andere spellen, werkende op munten, bankbiljetten, bank

kaarten, penningen of door middel van een andere wijze
van betaling, andere dan automatische bowlinginstallaties:
9504 30 10

– – spellen met beeldscherm

vrij

p/st

9504 30 20

– – andere spellen

vrij

p/st

9504 30 90

– – delen

vrij

—

9504 40 00

– speelkaarten

2,7

—

9504 50 00

– consoles en machines voor videospellen, andere dan die be

vrij

—

doeld bij onderverdeling 9504 30
9504 90

– andere:

9504 90 10

– – elektrische autobanen, voor het houden van wedstrijden

vrij

—

9504 90 80

– – andere

vrij

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

9505

Feestartikelen, carnavalsartikelen en andere ontspanningsarti
kelen, benodigdheden voor het goochelen en fop- en scherts
artikelen daaronder begrepen:

9505 10

– kerstfeestartikelen:

9505 10 10

– – van glas

vrij

—

9505 10 90

– – van andere stoffen

2,7

—

9505 90 00

– andere

2,7

—

9506

Artikelen en materieel voor lichaamsoefening, voor gymnas
tiek, voor atletiek, voor andere sporten (tafeltennis daaronder
begrepen) of voor openluchtspelen, niet genoemd of niet be
grepen onder andere posten van dit hoofdstuk; zwembaden en
speelbadjes:

3,7

pa

– sneeuwski's en ander materieel voor de sneeuwskisport:

9506 11

– – ski's:

9506 11 10

– – – voor het langlaufen
– – – voor het alpineskiën:

9506 11 21

– – – – monoski's en snowboards

3,7

p/st

9506 11 29

– – – – andere

3,7

pa

9506 11 80

– – – andere ski's

3,7

pa

9506 12 00

– – skibindingen

3,7

—

9506 19 00

– – andere

2,7

—

– waterski's, surfplanken, zeilplanken en ander materieel voor

de watersport:
9506 21 00

– – zeilplanken

2,7

—

9506 29 00

– – andere

2,7

—

– golfstokken en ander materieel voor het golfspel:

9506 31 00

– – complete golfstokken

2,7

p/st

9506 32 00

– – ballen

2,7

p/st

9506 39

– – andere:

9506 39 10

– – – delen van golfstokken

2,7

—

9506 39 90

– – – andere

2,7

—

9506 40 00

– artikelen en materieel voor tafeltennis

2,7

—

– tennisrackets, badmintonrackets en dergelijke, ook indien

niet bespannen:
9506 51 00

– – tennisrackets, ook indien niet bespannen

4,7

—

9506 59 00

– – andere

2,7

—

2,7

—

– ballen, andere dan golf- of tafeltennisballen:

9506 61 00

– – tennisballen
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2,7

—

9506 62 00

– – opblaasbare ballen

9506 69

– – andere:

9506 69 10

– – – ballen voor cricket en polo

vrij

—

9506 69 90

– – – andere

2,7

—

9506 70

– ijsschaatsen en rolschaatsen, schoeisel waaraan dergelijke

schaatsen zijn bevestigd daaronder begrepen:
9506 70 10

– – ijsschaatsen

vrij

pa

9506 70 30

– – rolschaatsen

2,7

pa

9506 70 90

– – delen en toebehoren

2,7

—

– andere:

9506 91

– – artikelen en materieel voor lichaamsoefening, voor gymnas

tiek of voor atletiek:
9506 91 10

– – – fitnessapparaten met instelbare weerstandscontrole

2,7

—

9506 91 90

– – – andere

2,7

—

9506 99

– – andere:

9506 99 10

– – – artikelen voor cricket en polo, andere dan ballen

vrij

—

9506 99 90

– – – andere

2,7

—

9507

Hengelstokken, vishaken en andere hengelbenodigdheden;
schepnetjes voor alle doeleinden; lokvogels (andere dan die
bedoeld bij post 9208 of 9705) en dergelijke jachtbenodigdhe
den:

9507 10 00

– hengelstokken

3,7

—

9507 20

– vishaken, ook indien gemonteerd:

9507 20 10

– – vishaken, niet gemonteerd

1,7

—

9507 20 90

– – andere

3,7

—

9507 30 00

– hengelmolens

3,7

—

9507 90 00

– andere

3,7

—

9508

Draaimolens, schommels, schiettenten en andere kermisattrac
ties; reizende circussen en reizende dierenspelen; reizende
theaters:

9508 10 00

– reizende circussen en reizende dierenspelen

1,7

—

9508 90 00

– andere

1,7

—
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HOOFDSTUK 96
DIVERSE WERKEN
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) stiften voor cosmetisch gebruik of toiletgebruik (hoofdstuk 33);
b) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 66 (bijvoorbeeld delen van paraplu's of
van wandelstokken);
c) fancybijouterieën (post 7117);
d) delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV,
van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof
(hoofdstuk 39);
e) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 82 (gereedschap, messenmakerswerk, le
pels en vorken), met steel, heft of andere delen, van stoffen geschikt om te
worden gesneden of om te worden gevormd. Indien afzonderlijk aange
boden, worden bedoelde stelen, heften en delen ingedeeld onder post 9601
of 9602;
f) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 90 (bijvoorbeeld monturen voor brillen
(post 9003), trekpennen (post 9017), borstelwerk van de soort gebruikt
in de geneeskunde, de chirurgie, de tandheelkunde of de veeartsenijkunde
(post 9018));
g) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 91 (bijvoorbeeld horlogekasten, kasten
voor klokken of voor pendules);
h) muziekinstrumenten, alsmede delen en toebehoren daarvan (hoofdstuk
92);
ij) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 93 (wapens en delen daarvan);
k) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, verlichtings
toestellen);
l) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sport
artikelen);
m) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 97 (kunstvoorwerpen, voorwerpen voor
verzamelingen, antiquiteiten).
2. Onder „plantaardige of minerale stoffen geschikt om te worden gesneden”, in
de zin van post 9602, worden verstaan:
a) harde zaden, pitten, schalen, noten en dergelijke plantaardige producten
(bijvoorbeeld noten van corozo of van de dumpalm), geschikt om te wor
den gesneden;
b) barnsteen en meerschuim, natuurlijk of samengekit, alsmede git en derge
lijke minerale stoffen.
3. Als „gerede knotten voor borstelwerk” in de zin van post 9603 worden aange
merkt niet-gemonteerde bosjes van haar, van plantaardige vezels of van an
dere stoffen, gereed om, zonder verdeling, te worden gebruikt voor de ver
vaardiging van kwasten, van penselen of van dergelijke artikelen of die, om
voor dit doel geschikt te zijn, slechts een weinig belangrijke aanvullende
bewerking moeten ondergaan zoals het bijknippen of slijpen van de boven
einden van de bosjes.
4. Artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan die bedoeld bij de posten
9601 tot en met 9606 en 9615, geheel of gedeeltelijk samengesteld uit edel
metaal of uit metalen geplateerd met edel metaal, uit echte of gekweekte
parels, dan wel uit natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen
of halfedelstenen blijven onder dit hoofdstuk ingedeeld. Onder de posten
9601 tot en met 9606 en 9615 blijven echter ingedeeld artikelen voorzien
van eenvoudige, onbelangrijke garnering of toebehoren van edel metaal of van
metalen geplateerd met edel metaal, van echte of gekweekte parels, dan wel
van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen.
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Aanvullende aantekening (GN)
1. Tot de onderverdelingen 9619 00 71 tot en met 9619 00 89 behoren goederen
van papierpulp, papier, cellulosewatten of vliezen van cellulosevezels.
Tot deze onderverdelingen behoren ook goederen die als volgt zijn samen
gesteld:
a) een binnenlaag (van bijvoorbeeld gebonden textielvlies) om de vloeistof te
absorberen en zo irritatie van de huid te voorkomen;
b) een absorberende kern om de vloeistof te verzamelen en op te slaan tot het
product weggegooid kan worden;
c) een buitenlaag (van bijvoorbeeld kunststof) om te voorkomen dat de vloei
stof uit de absorberende kern lekt.

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

9601

Ivoor, been, schildpad, hoorn, geweien, koraal, paarlemoer en
andere stoffen van dierlijke herkomst geschikt om te worden
gesneden, bewerkt; werken van deze stoffen (gevormde werken
daaronder begrepen):

9601 10 00

– ivoor, bewerkt; werken van ivoor

2,7

—

9601 90 00

– andere

vrij

—

9602 00 00

Plantaardige of minerale stoffen geschikt om te worden gesne
den, bewerkt, alsmede werken van deze stoffen; gevormde of
gesneden werken van was, van paraffine, van stearine, van
natuurlijke gommen of harsen, van modelleerpasta, alsmede
gevormde of gesneden werken, elders genoemd noch elders
onder begrepen; bewerkte, niet-geharde gelatine, andere dan
die bedoeld bij post 3503, alsmede werken van niet-geharde
gelatine

2,2

—

3,7

p/st

3,7

p/st

9603

Bezems en borstels, ook indien zij delen van machines, van
toestellen of van voertuigen zijn, met de hand bediende mecha
nische vegers zonder motor, penselen, kwasten en plumeaus;
gerede knotten voor borstelwerk; verfkussens en verfrollen;
wissers van rubber of van andere soepele stoffen:

9603 10 00

– bezems en heiboenders en dergelijke artikelen, bestaande uit

samengebonden twijgen of ander plantaardig materiaal, ook
indien met steel
– tandenborstels, scheerkwasten, haarborstels, nagelborstels,

wimperborstels en andere borstels voor de lichaamsverzor
ging, ook indien zij delen van apparaten en toestellen zijn:
9603 21 00

– – tandenborstels, borstels voor het reinigen van kunstgebitten

daaronder begrepen
9603 29

– – andere:

9603 29 30

– – – haarborstels

3,7

p/st

9603 29 80

– – – andere

3,7

—
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3,7

p/st

3,7

p/st

hangen en dergelijke

3,7

p/st

9603 40 90

– – verfkussens en verfrollen

3,7

p/st

9603 50 00

– andere borstels, zijnde delen van machines, van toestellen of

2,7

—

2,7

p/st

3,7

—

9603 30

– penselen, kwasten en borstels voor kunstschilders, penselen

om te schrijven en dergelijke penselen voor het aanbrengen
van cosmetica:
9603 30 10

– – penselen, kwasten en borstels voor kunstschilders, penselen om

te schrijven
9603 30 90

– – penselen voor het aanbrengen van cosmetica

9603 40

– borstels, kwasten en penselen voor het schilderen, verven,

behangen en dergelijke (andere dan die bedoeld bij onder
verdeling 9603 30); verfkussens en verfrollen:
9603 40 10

– – borstels, kwasten en penselen voor het schilderen, verven, be

van voertuigen
9603 90

– andere:

9603 90 10

– – met de hand bediende mechanische vegers zonder motor
– – andere:

9603 90 91

– – – straatbezems en -borstels; bezems en borstels voor huishou

delijk gebruik, kleerborstels, schoenborstels en borstels voor
de verzorging van dieren daaronder begrepen
9603 90 99

– – – andere

3,7

—

9604 00 00

Handzeven en handteemsen

3,7

—

9605 00 00

Reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen,
voor het schoonmaken van schoeisel of van kleding en reis
naaigarnituren

3,7

—

3,7

—

9606

Knopen en drukknopen; knoopvormen en andere delen van
knopen of van drukknopen; knopen in voorwerpsvorm:

9606 10 00

– drukknopen en delen daarvan
– knopen:

9606 21 00

– – van kunststof, niet overtrokken met textiel

3,7

—

9606 22 00

– – van onedel metaal, niet overtrokken met textiel

3,7

—

9606 29 00

– – andere

3,7

—

9606 30 00

– knoopvormen en andere delen van knopen; knopen in voor

2,7

—

werpsvorm
9607

Treksluitingen en delen daarvan:
– treksluitingen:

9607 11 00

– – met haakjes van onedel metaal

6,7

m

9607 19 00

– – andere

7,7

m

9607 20

– delen:

9607 20 10

– – van onedel metaal (met inbegrip van band, voorzien van haak

6,7

—

7,7

—

jes van onedel metaal)
9607 20 90

– – andere
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

3,7

p/st

9608

Kogelpennen; vilt- en merkstiften, alsmede andere pennen met
poreuze punt; vulpennen; doorschrijfpennen; vulpotloden;
penhouders, potloodhouders en dergelijke artikelen; delen
(puntbeschermers en klemmen daaronder begrepen) van deze
artikelen, andere dan die bedoeld bij post 9609:

9608 10

– kogelpennen:

9608 10 10

– – met dun vloeibare inkt (rolschrijvers)
– – andere:

9608 10 92

– – – met vervangbare vulling

3,7

p/st

9608 10 99

– – – andere

3,7

p/st

9608 20 00

– vilt- en merkstiften, alsmede andere pennen met poreuze

3,7

p/st

punt
9608 30 00

– vulpennen en andere pennen

3,7

p/st

9608 40 00

– vulpotloden

3,7

p/st

9608 50 00

– assortimenten van artikelen bedoeld bij ten minste twee van

de voorgenoemde onderverdelingen

3,7

—

– vullingen voor kogelpennen met punt

2,7

p/st

9608 60 00

– andere:

9608 91 00

– – schrijfpennen en punten voor schrijfpennen

2,7

—

9608 99 00

– – andere

2,7

—

9609

Potloden (andere dan die bedoeld bij post 9608), griffels, pot
loodstiften, pastellen, tekenkool, schrijf- en tekenkrijt, en
kleermakerskrijt:

9609 10

– potloden:

9609 10 10

– – met grafietstift

2,7

—

9609 10 90

– – andere

2,7

—

9609 20 00

– stiften voor potloden of voor vulpotloden

2,7

—

9609 90

– andere:

9609 90 10

– – pastellen en tekenkool

2,7

—

9609 90 90

– – andere

1,7

—

9610 00 00

Schrijf- en tekenleien en schrijf- en tekenborden, ook indien
omlijst

2,7

—

Handstempels, zoals datumstempels, zegelstempels, numero
teurs en dergelijke (handetiketteermachines daaronder begre
pen); verstelbare handstempels en drukdozen

2,7

—

9611 00 00
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

2,7

—

vrij

—

9612

Inktlinten voor schrijfmachines en dergelijke inktlinten, geïnkt
of op andere wijze geprepareerd voor het maken van afdruk
ken, ook indien op spoelen of in cassettes; stempelkussens, ook
indien geïnkt, met of zonder doos:

9612 10

– linten:

9612 10 10

– – van kunststof

9612 10 20

– – van synthetische of kunstmatige vezels, met een breedte van

minder dan 30 mm, duurzaam opgeborgen in kunststoffen of
metalen cassettes van de soort gebruikt in automatische schrijf
machines, automatische gegevensverwerkende machines of an
dere machines
9612 10 80

– – andere

2,7

—

9612 20 00

– stempelkussens

2,7

—

9613

Sigarettenaanstekers en andere aanstekers, ook indien mecha
nisch of elektrisch, alsmede delen daarvan, andere dan vuur
steentjes en lonten:

9613 10 00

– zakaanstekers werkend met gas, niet navulbaar

2,7

p/st

9613 20 00

– zakaanstekers werkend met gas, navulbaar

2,7

p/st

9613 80 00

– andere aanstekers

2,7

—

9613 90 00

– delen

2,7

—

9614 00

Pijpen (pijpenkoppen daaronder begrepen), sigaren- en siga
rettenpijpjes, alsmede delen daarvan:

9614 00 10

– ebauchons van pijpen, van hout of van wortel

vrij

—

9614 00 90

– andere

2,7

—

9615

Kammen, haarklemmen en dergelijke artikelen; haarspelden,
krulspelden en dergelijke artikelen, andere dan die bedoeld bij
post 8516, alsmede delen daarvan:
– kammen, haarklemmen en dergelijke artikelen:

9615 11 00

– – van geharde rubber of van kunststof

2,7

—

9615 19 00

– – andere

2,7

—

9615 90 00

– andere

2,7

—

9616

Vaporisators voor toiletgebruik, alsmede monturen en mon
tuurkoppen daarvoor; poederdonsjes en dergelijke artikelen
voor het aanbrengen van cosmetica:

9616 10

– vaporisators voor toiletgebruik, alsmede monturen en mon

tuurkoppen daarvoor:
9616 10 10

– – vaporisators voor toiletgebruik

2,7

—

9616 10 90

– – monturen en montuurkoppen

2,7

—

9616 20 00

– poederdonsjes en dergelijke artikelen voor het aanbrengen

2,7

—

van cosmetica
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

Thermosflessen en andere gemonteerde isothermische ber
gingsmiddelen, met vacuümisolatie; delen van deze bergings
middelen, andere dan binnenflessen van glas

6,7

—

Paspoppen, ledenpoppen en dergelijke; automaten en mecha
nische blikvangers, voor etalages

1,7

—

(1)

—

(2)

—

(3)

—

9617 00 00

9618 00 00
9619 00

Maandverbanden en tampons, luiers en inlegluiers voor baby's
en dergelijke artikelen, ongeacht van welk materiaal:

9619 00 30

– van textielwatten
– van andere textielstoffen:

9619 00 40

– – maandverbanden (inlegverbanden), tampons en dergelijke arti

kelen
9619 00 50

– – luiers, inlegluiers en dergelijke artikelen
– van andere stoffen:
– – maandverbanden (inlegverbanden), tampons en dergelijke arti

kelen:
9619 00 71

– – – maandverbanden (inlegverbanden)

(4)

—

9619 00 75

– – – tampons

(4)

—

9619 00 79

– – – andere

(4)

—

– – luiers, inlegluiers en dergelijke artikelen:

9619 00 81

– – – luiers en inlegluiers voor baby's

(4)

—

9619 00 89

– – – andere (bijvoorbeeld incontinentieproducten)

(4)

—

9620 00

Statieven met één, twee of drie poten, en dergelijke artikelen:

9620 00 10

– van de soort gebruikt voor digitale fototoestellen, fototoestellen

3,7

—

6

—

vrij

—

of videocamera's, filmcamera's en filmprojectietoestellen; van de
soort gebruikt voor andere toestellen bedoeld bij hoofdstuk 90
– andere:

9620 00 91

– – van kunststof of van aluminium

9620 00 99

– – andere

(1) Autonoom douanerecht: 3,8 %.
Conventioneel douanerecht:
— van synthetische of kunstmatige vezels: 5 %,
— andere: 3,8 %.
2
( ) Autonoom douanerecht: 6,3 %.
Conventioneel douanerecht:
— van brei- of haakwerk: 12 %,
— andere: 6,3 %.
(3) Autonoom douanerecht: 10,5 %.
Conventioneel douanerecht:
— van brei- of haakwerk: 12 %,
— andere: 10,5 %.
4
( ) Autonoom douanerecht: vrij.
Conventioneel douanerecht:
— van papierpulp, papier, cellulosewatten of vliezen van cellulosevezels: vrij,
— andere: 6,5 %.
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AFDELING XXI
KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN
ANTIQUITEITEN
HOOFDSTUK 97
KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN
ANTIQUITEITEN
Aantekeningen
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) postzegels, fiscale zegels, gefrankeerde enveloppen en postkaarten en der
gelijke, ongestempeld, bedoeld bij post 4907;
b) beschilderd doek voor theatercoulissen, voor achtergronden van studio's of
voor dergelijk gebruik (post 5907), andere dan die bedoeld bij post 9706;
c) echte en gekweekte parels, alsmede edelstenen of halfedelstenen (posten
7101 tot en met 7103).
2. Als „originele gravures, originele etsen en originele litho's”, in de zin van post
9702, worden aangemerkt, die welke rechtstreeks in het zwart of in kleuren
zijn afgedrukt van een of meer door de kunstenaar geheel met de hand ver
vaardigde platen, ongeacht het materiaal waarop dit afdrukken is geschied en
ongeacht de gevolgde techniek, met uitzondering van de mechanische en van
de fotomechanische reproductietechniek.
3. Beeldhouwwerk met een commercieel karakter (massaproductie, afgietsels en
ambachtswerk) behoort niet tot post 9703, zelfs indien deze artikelen zijn
ontworpen of vervaardigd door artiesten.
4. A) Met inachtneming van het bepaalde in de aantekeningen 1, 2 en 3 moeten
artikelen die zowel onder dit hoofdstuk als onder andere hoofdstukken van
de nomenclatuur kunnen worden ingedeeld, onder hoofdstuk 97 worden
ingedeeld.
B) Artikelen die zowel onder post 9706 als onder de posten 9701 tot en met
9705 kunnen worden ingedeeld, moeten onder de posten 9701 tot en met
9705 worden ingedeeld.
5. Lijsten waarin schilderijen, schilderingen, tekeningen, collages en dergelijke
decoratieve platen, gravures, etsen en litho's zijn ingelijst, worden ingedeeld
onder dezelfde post als die kunstvoorwerpen, voor zover de aard en de waarde
van die lijsten in overeenstemming zijn met die van bedoelde kunstvoorwer
pen.
Lijsten waarvan de aard of de waarde niet in overeenstemming is met die van
de artikelen bedoeld bij deze aantekening, volgen hun eigen indeling.
Aanvullende aantekening (GN)
1. Post 9705 omvat motorvoertuigen en luchtvaartuigen voor verzamelingen met
een historisch of etnografisch belang die:
a) in hun oorspronkelijke staat zijn, zonder ingrijpende wijzigingen aan het
chassis, de carrosserie, de stuurinrichting, het remsysteem, de aandrijving,
de ophanging, de motor, de vleugels enz. Herstel en restauratie is toe
gestaan en gebroken of versleten onderdelen, toebehoren en eenheden
mogen zijn vervangen op voorwaarde dat het motorvoertuig of luchtvaar
tuig in een historisch correcte staat is gebleven en onderhouden. Gemo
derniseerde of aangepaste voertuigen en luchtvaartuigen zijn uitgesloten;
b) in het geval van motorvoertuigen, ten minste dertig jaar oud zijn, en in het
geval van luchtvaartuigen, ten minste vijftig jaar;
c) van een model of type zijn dat niet langer in productie is.
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Aan de vereiste kenmerken voor opneming in een verzameling — relatief
zeldzaam zijn, normalerwijze niet voor het oorspronkelijke doel worden ge
bruikt, het onderwerp zijn van bijzondere transacties buiten de normale han
del in soortgelijke gebruiksartikelen en het hebben van een hogere waarde —
wordt geacht te zijn voldaan door motorvoertuigen en luchtvaartuigen die aan
de bovenstaande drie criteria voldoen.
Als voorwerpen voor verzamelingen worden tevens onder deze post ingedeeld:
— motorvoertuigen en luchtvaartuigen, ongeacht het bouwjaar, waarvan kan
worden bewezen dat ze zijn gebruikt bij een historische gebeurtenis;
— motorvoertuigen voor wedstrijden en luchtvaartuigen voor wedstrijden,
waarvan kan worden bewezen dat ze uitsluitend ontworpen, gebouwd en
gebruikt zijn voor wedstrijden en dat ze belangrijke sportieve successen
hebben geboekt bij bekende nationale of internationale evenementen.
Delen en toebehoren van motorvoertuigen en luchtvaartuigen worden onder
deze post ingedeeld op voorwaarde dat het gaat om originele stukken die (in
het geval van motorvoertuigen) ten minste dertig jaar of (in het geval van
luchtvaartuigen) ten minste vijftig jaar oud zijn en niet langer in productie
zijn.
Nabootsingen (replica’s) en reproducties zijn uitgesloten tenzij zij voldoen
aan bovengenoemde drie criteria.
GN-code

Omschrĳving

Conventioneel
douanerecht (%)

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

4

9701

Schilderijen, schilderingen en tekeningen, geheel met de hand
vervaardigd, met uitzondering van de tekeningen bedoeld bij
post 4906 en van met de hand versierde voorwerpen; collages
en dergelijke decoratieve platen:

9701 10 00

– schilderijen, schilderingen en tekeningen

vrij

—

9701 90 00

– andere

vrij

—

9702 00 00

Originele gravures, originele etsen en originele litho's

vrij

—

9703 00 00

Originele standbeelden en origineel beeldhouwwerk, ongeacht
het materiaal waarvan zij vervaardigd zijn

vrij

—

Postzegels, fiscale zegels, gefrankeerde enveloppen en post
kaarten, eerstedagenveloppen en dergelijke, gestempeld of on
gestempeld, andere dan die bedoeld bij post 4907

vrij

—

Verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen, met een
zoölogisch, botanisch, mineralogisch, anatomisch, historisch,
archeologisch, paleontologisch, etnografisch of numismatisch
belang

vrij

—

Antiquiteiten, zijnde voorwerpen ouder dan 100 jaar

vrij

—

9704 00 00

9705 00 00

9706 00 00
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HOOFDSTUK 98
COMPLETE FABRIEKSINSTALLATIES
Aantekening
De Verordeningen (EU) nr. 113/2010 (1) van9 februari 2010 en (EG) nr.
1982/2004 (2)van 18 november 2004 van de Commissie geven de lidstaten de
mogelijkheid gebruik te maken van een vereenvoudigde aangifteregeling voor de
registratie van de uitvoer en de aankomst of verzending van complete fabrieks
installaties in de statistiek van de buitenlandse handel en de intra-EU-handel van
de Unie. Wanneer de lidstaten van deze mogelijkheid tot vereenvoudiging ge
bruikmaken, zijn de criteria en de procedure ter zake in nationale instructies
neergelegd. (Zie onderstaande lijst met bevoegde diensten.)
Lidstaat

Naam en adres van de bevoegde dienst

België

Instituut voor de Nationale Rekeningen
p/a Nationale Bank van België
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel
Institut des comptes nationaux
p/a Banque Nationale de Belgique
Boulevard de Berlaimont 14
1000 Bruxelles

Bulgarije

Национална агенция за приходите
бул. Дондуков № 52
гр. София, 1000

Tsjechië

Český statistiký úřad
Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10 – Strašnice

Denemarken

Toldstyrelsen
Slet Parkvej 1-3
8310 Tranbjerg

Duitsland

Statistisches Bundesamt
Gruppe G3 – Außenhandel
65180 Wiesbaden

Estland

Maksu- ja Tolliamet
Lõõtsa 8a
EE-15176 Tallinn
Statistikaamet
Tatari 51
10134 Tallinn

Griekenland

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
Πειραιώς 46& Επονιτών
18510 Πειραιάς

Spanje

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
Avda. Llano Castellano, 17
28071 Madrid

(1) PB L 37 van 10.2.2010, blz. 1.
(2) PB L 343 van 19.11.2004, blz. 3.
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Lidstaat

Naam en adres van de bevoegde dienst

Frankrijk

Direction générale des douanes et droits indirects
Département des statistiques et des études économiques
11, rue des Deux Communes
93558 Montreuil Cedex

Kroatië

Ministarstvo financija
Carinska uprava
Alexandera von Humboldta 4a
HR-10000 Zagreb
Državni zavod za statistiku
Ilica 3
HR-10000 Zagreb

Italië

Agenzia Dogane e Monopoli
Direzione Dogane
Ufficio Tariffa e classificazione
Via Mario Carucci, 71
00143 Roma
Istituto Nazionale di Statistica
Servizio Commercio con l'Estero
Via Cesare Balbo 16
00184 Roma

Ierland

Central Statistics Office
Ardee Rd.
Rathmines
Dublin 6
Office of the Revenue Commissioners
Dublin Castle
Dublin 2

Cyprus

Τμήμα Τελωνείων
Υπουργείο Οικονομικών
Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου
1096, Λευκωσία
Στατιστική Υπηρεσία
Τμήμα Τελωνείων
Υπουργείο Οικονομικών
Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου
1444, Λευκωσία

Letland

Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde,
Lāčplēša ielā 1,
Rīga, LV-1301
Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Muitas pārvalde,
Talejas iela 1
Rīga, LV-1978

Litouwen

Lietuvos statistikos departamentas
Gedimino pr. 29
LT-01500 Vilnius
Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
A. Jakšto g.1
LT-01105 Vilnius

Luxemburg

Service Central de la Statistique et des Études Économiques
Centre administratif Pierre Werner
13, rue Erasme
L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Hongarije

Központi Statisztikai Hivatal
Szolgáltatás- és külkereskedelem-statisztikai Főosztály
1024, Budapest, Fényes Elek utca 14-18.
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Lidstaat

Naam en adres van de bevoegde dienst

Malta

Uffiċċju Nazzjonali ta' I-Istatistika
Lascaris.
MT-II-Belt. CMR 02

Nederland

Belastingdienst/Douane
Postbus 3070
6401 DN Heerlen

Oostenrijk

Zollamt Österreich
of
Bundesanstalt Statistik Austria
Guglgasse 13
1110 Wien

Polen

Właściwy dyrektor izby administracji skarbowej

Portugal

Autoridade Tributária e Aduaneira
Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira
Rua da Alfândega, n.o 5, r/c
1149-006 Lisboa
Instituto Nacional de Estatística
DEE/CII - Departamento de Estatísticas Económicas
Serviço de Estatísticas do Comércio Internacional e Construção
Av. António José de Almeida
1000-043 Lisboa

Roemenië

Institutul Naţional de Statistică
Bd. Libertăţii 16
București Sector 5

Slovenië

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance
Finančna uprava Republike Slovenije
Šmartinska cesta 55, p.p. 631
SI-1001 Ljubljana
(za izvoz blaga)
Statistični urad Republike Slovenije
Litostrojska 54
p.p. 3570
SI-1000 Ljubljana
(za odpreme in prejeme blaga)

Slowakije

Štatisticky úrad SR
Odbor štatistiky zahraničného obchodu
Miletičova 3
824 67 Bratislava 26
Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63
974 01 Banská Bystrica

Finland

Tulli
PL 512
FI-00101 Helsinki
Tullen
PB 512
FI-00101 Helsingfors
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Lidstaat

Zweden

Naam en adres van de bevoegde dienst

Tullverket
Box 12854
SE-112 98 Stockholm
Statistiska centralbyrån
Box 24300
SE-104 51 Stockholm

GN-code

Omschrĳving

Componenten van complete fabrieksinstallaties in het kader van de buitenlandse handel (Verorde
ning (EU) nr. 113/2010 van 9 februari 2010) en de intra-EU-handel (Verordening (EG) nr. 1982/
2004 van 18 november 2004):
9880 XX 00

De goederencodes worden als volgt samengesteld:
— de eerste vier cijfers zijn 9880;
— het vijfde en zesde cijfer komen overeen met het GN-hoofdstuk waartoe de goederen van de
component behoren;
— het zevende en achtste cijfer zijn 0.
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HOOFDSTUK 99
BIJZONDERE CODES VAN DE GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR
Onderdeel I
Codes van de gecombineerde nomenclatuur voor bepaalde specifieke
overbrengingen van goederen
(in- of uitvoer)
Aanvullende aantekeningen (GN)
1. De bepalingen van dit onderdeel zijn uitsluitend van toepassing op overbren
gingen van in dit onderdeel genoemde goederen.
Deze goederen worden aangegeven onder de toepasselijke onderverdeling
indien is voldaan aan de voorwaarden en vereisten van die onderverdeling
alsook aan alle toepasselijke voorschriften. De omschrĳving van de goederen
moet voldoende nauwkeurig zĳn om de goederen te kunnen identificeren.
De lidstaten kunnen de bepalingen van dit onderdeel evenwel buiten toepas
sing laten voor zover sprake is van rechten bij invoer of andere heffingen.
2. De bepalingen van dit onderdeel zijn niet van toepassing op het goederen
verkeer tussen de lidstaten.
3. Ingevoerde en uitgevoerde goederen als bedoeld in Verordening (EG) nr.
1186/2009 waarvoor geen vrijstelling van rechten bij invoer of uitvoer
werd verleend, zijn uitgesloten van dit onderdeel.
Overbrengingen van goederen ten aanzien waarvan een verbod of beperking
geldt, zijn eveneens van dit onderdeel uitgesloten.
GN-code

Omschrijving

Opmerking

1

2

3

Bepaalde goederen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1186/2009 (invoer en
uitvoer):

9905 00 00

– persoonlijke goederen van natuurlijke personen die hun normale verblijf

(1)

plaats overbrengen

9919 00 00

– de volgende goederen, andere dan die welke hierboven zijn vermeld:

– – huwelijksuitzetten en inboedel die toebehoren aan een persoon die zijn normale

(1)

verblijfplaats overbrengt ter gelegenheid van zijn huwelijk; persoonlijke goede
ren, verkregen in het kader van een erfopvolging

– – uitzetten, studiebenodigdheden en andere roerende goederen van scholieren en

(1)

studenten

– – lijkkisten die het stoffelijk overschot en lijkurnen die de as van overledenen

(1)

bevatten alsmede grafornamenten

– – goederen voor instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter en goe

(1)

deren ten bate van slachtoffers van rampen

(1) Bij invoer worden de indeling onder deze onderverdeling en de vrijstelling van de rechten bij invoer afhankelijk gesteld van de in
Verordening (EG) nr. 1186/2009 vastgestelde voorwaarden.
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Statistische codes voor bepaalde specifieke overbrengingen van goederen
Aanvullende aantekeningen (GN)
1. Krachtens Verordening (EU) nr. 113/2010 van de Commissie van 9 februari
2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees
Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buiten
landse handel met derde landen, wat de dekking, de definitie van de gegevens,
de opstelling van handelsstatistieken naar bedrijfskenmerken en factuurvaluta,
en de specifieke goederen of bewegingen betreft (1), en Verordening (EG) nr.
1982/2004 van de Commissie van 18 november 2004 tot uitvoering van Ver
ordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad betref
fende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lid
staten en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1901/2000 en (EEG)
nr. 3590/92 (2) mogen de lidstaten een vereenvoudigd systeem gebruiken voor
de codering van een aantal goederen in de statistieken van de buitenlandse
handel en van de handel binnen de EU.
2. De in dit onderdeel vastgestelde codes zijn onderworpen aan de in Verorde
ning (EU) nr. 113/2010 en Verordening (EG) nr. 1982/2004 vastgestelde
voorwaarden.
GN-code

Omschrijving

9930

Aan schepen en luchtvaartuigen geleverde goederen:

9930 24 00

– goederen van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de GN

9930 27 00

– goederen van hoofdstuk 27 van de GN

9930 99 00

– elders ingedeelde goederen

9931

Goederen die zijn geleverd voor de op de installatie op volle zee werkzame personen of voor de
werking van de motoren, machines en andere toestellen op deze installaties:

9931 24 00

– goederen van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de GN

9931 27 00

– goederen van hoofdstuk 27 van de GN

9931 99 00

– elders ingedeelde goederen

9950 00 00

Code die uitsluitend in het goederenverkeer tussen lidstaten wordt gebruikt voor afzonderlijke
transacties met een waarde van minder dan 200 EUR en voor de aangifte van restgoederen in
sommige gevallen

(1) PB L 37 van 10.2.2010, blz. 1.
(2) PB L 343 van 19.11.2004, blz. 3.
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BIJLAGE 1
AGRARISCHE
ELEMENTEN
(EA),
AANVULLENDE
DOUANERECHTEN „SUIKER” (AD S/Z) EN AANVULLENDE
DOUANERECHTEN „MEEL” (AD F/M)
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Wanneer wordt verwezen naar onderhavige bijlage worden het landbouwelement
(„EA”) en, in voorkomend geval, de aanvullende douanerechten op suiker („AD
S/Z”) of de aanvullende rechten op meel („AD F/M”) vastgesteld op basis van
het gehalte van het betrokken product aan:
— melkvet,
— melkproteïnen,
— sacharose/invertsuiker/isoglucose,
— zetmeel/glucose.
Voor dit product geldt een aanvullende code die wordt vastgesteld aan de hand
van onderstaande tabel 1.
Bij de berekening van het sacharose-/invertsuiker-/isoglucosegehalte voor de
vaststelling van het juiste landbouwelement onder de desbetreffende onderver
delingen in gevallen waarin geen sacharose of glucose is aangegeven en/of
aangetroffen, is de hoeveelheid die in de in voetnoot 3 bij tabel 1 vermelde
berekening moet worden opgenomen, de hoeveelheid fructose berekend als sa
charose.
Het landbouwelement (in euro per 100 kg nettogewicht) dat op het product van
toepassing is, is vastgesteld in kolom 2 van tabel 2. De aanvullende douanerech
ten op suiker („AD S/Z”) (in euro per 100 kg nettogewicht), die zijn opgenomen
in kolom 3 van tabel 2, worden slechts maximaal toegepast indien in het tarief
wordt verwezen naar bijlage 1 door middel van de vermelding „AD S/Z”; de
aanvullende douanerechten op meel („AD F/M”) (in euro per 100 kg nettoge
wicht), die zijn opgenomen in kolom 4, worden slechts maximaal toegepast
indien in het tarief wordt verwezen naar bijlage 1 door middel van de vermelding
„AD F/M”.
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Tabel 1
Aanvullende code (volgens
Melkvet (gewichtsper
centen)

Melkproteïnen (ge
wichtspercenten) (1)

Zetmeel/glucose (gewichtspercenten) (2)
≥ 0 < 5

≥ 5 < 25

Sacharose/invertsuiker/isoglucose (gewichtspercenten) (3)

≥ 0 < 1,5

≥ 1,5 < 3

≥3 < 6

≥6 < 9

≥ 9 < 12

≥ 12 < 18

≥ 18 < 26
≥ 26 < 40
≥ 40 < 55
≥ 55 < 70
≥ 70 < 85
≥ 85

≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥

0 < 2,5
2,5 < 6
6 < 18
18 < 30
30 < 60
60
0 < 2,5
2,5 < 6
6 < 18
18 < 30
30 < 60
60
0 < 2,5
2,5 < 12
12
0 < 4
4 < 15
15
0 < 6
6 < 18
18
0 < 6
6 < 18
18
0 < 6
6
0 < 6
6

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30 < 50

≥ 50 < 70

≥ 70

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

7000
7020
7040
7060
7080
7800
7100
7120
7140
7160
7180
7820
7840
7200
7260
7860
7300
7360
7900
7400
7460
7940
7500
7560
7960
7600
7980
7700
7720
7740
7760
7780

7001
7021
7041
7061
7081
7801
7101
7121
7141
7161
7181
7821
7841
7201
7261
7861
7301
7361
7901
7401
7461
7941
7501
7561
7961
7601
7981
7701
7721
7741
7761
7781

7002
7022
7042
7062
7082
7802
7102
7122
7142
7162
7182
7822
7842
7202
7262
7862
7302
7362
7902
7402
7462
7942
7502
7562
7962
7602
7982
7702
7722
7742
7762
×

7003
7023
7043
7063
7083
×
7103
7123
7143
7163
7183
×
7843
7203
7263
7863
7303
7363
7903
7403
7463
7943
7503
7563
7963
7603
7983
7703
7723
×
×
×

7004
7024
7044
7064
7084
×
7104
7124
7144
7164
×
×
7844
7204
7264
7864
7304
7364
7904
7404
7464
7944
7504
7564
7964
7604
7984
×
×
×
×
×

7005
7025
7045
7065
7085
7805
7105
7125
7145
7165
7185
7825
7845
7205
7265
7865
7305
7365
7905
7405
7465
7945
7505
7565
7965
7605
7985
7705
7725
7745
7765
7785

7006
7026
7046
7066
7086
7806
7106
7126
7146
7166
7186
7826
7846
7206
7266
7866
7306
7366
7906
7406
7466
7946
7506
7566
7966
7606
7986
7706
7726
7746
7766
7786
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(Aanvullende)
Zetmeel/glucose (gewichtspercenten) (2)
≥ 5 < 25

≥ 25 < 50

≥ 50 < 75

≥ 75

Sacharose/invertsuiker/isoglucose (gewichtspercenten) (3)
≥ 30 < 50 ≥ 50 < 70

7007
7027
7047
7067
7087
7807
7107
7127
7147
7167
7187
7827
7847
7207
7267
7867
7307
7367
7907
7407
7467
7947
7507
7567
7967
7607
7987
7707
7727
7747
×
×

7008
7028
7048
7068
7088
×
7108
7128
7148
7168
7188
×
7848
7208
7268
7868
7308
7368
7908
7408
7468
7948
7508
7568
7968
7608
7988
7708
7728
×
×
×

≥ 70

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30 < 50

≥ 50

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30

≥ 0 < 5

≥ 5

7009
7029
7049
7069
×
×
7109
7129
7149
7169
×
×
7849
7209
7269
7869
7309
7369
7909
7409
×
7949
7509
×
7969
7609
×
×
×
×
×
×

7010
7030
7050
7070
7090
7810
7110
7130
7150
7170
7190
7830
7850
7210
7270
7870
7310
7370
7910
7410
7470
7950
7510
7570
7970
7610
7990
7710
7730
7750
7770
×

7011
7031
7051
7071
7091
7811
7111
7131
7151
7171
7191
7831
7851
7211
7271
7871
7311
7371
7911
7411
7471
7951
7511
7571
7971
7611
7991
7711
7731
7751
7771
×

7012
7032
7052
7072
7092
×
7112
7132
7152
7172
7192
×
7852
7212
7272
7872
7312
7372
7912
7412
7472
7952
7512
7572
7972
7612
7992
7712
7732
×
×
×

7013
7033
7053
7073
×
×
7113
7133
7153
7173
×
×
7853
7213
7273
7873
7313
7373
7913
7413
×
7953
7513
×
7973
7613
×
×
×
×
×
×

7015
7035
7055
7075
7095
×
7115
7135
7155
7175
7195
×
7855
7215
7275
7875
7315
7375
7915
7415
7475
7955
7515
7575
7975
7615
7995
7715
7735
×
×
×

7016
7036
7056
7076
7096
×
7116
7136
7156
7176
7196
×
7856
7216
7276
7876
7316
7376
7916
7416
7476
7956
7516
7576
7976
7616
7996
7716
7736
×
×
×

7017
7037
7057
7077
×
×
7117
7137
7157
7177
×
×
7857
7217
×
7877
7317
×
7917
7417
×
7957
7517
×
7977
×
×
×
×
×
×
×

7758
7768
7778
7788
×
×
7798
7808
7818
7828
×
×
7858
7220
7838
7878
7320
7378
7918
7420
×
7958
7520
×
7978
7620
×
×
×
×
×
×

7759
7769
7779
7789
×
×
7799
7809
7819
7829
×
×
7859
7221
×
7879
7321
×
7919
7421
×
7959
7521
×
7979
×
×
×
×
×
×
×

(1) Melkproteïnen
Caseïne en caseïnaten gebruikt in de samenstelling van een product worden niet beschouwd als melkproteïnen in het geval dat het product geen
andere melkbestanddelen bevat.
Melkvet in het product aanwezig voor minder dan 1 gewichtspercent en lactose voor minder dan 1 gewichtspercent worden niet aangemerkt als
andere melkbestanddelen.
Bij het vervullen van de douaneformaliteiten is belanghebbende verplicht in de aangifte te vermelden: „enig melkbestanddeel: caseïne/caseïnaat”,
indien dit het geval is.
(2) Zetmeel/glucose
Het gehalte van de goederen (in oorspronkelijke toestand) aan zetmeel, afbraakproducten daarvan — met inbegrip van alle glucosepolymeren —
en de eventueel aanwezige glucose, bepaald op basis van glucose en uitgedrukt in zetmeel (watervrij, 100 % zuiver; omrekeningsfactor van
glucose naar zetmeel: 0,9).
Als een mengsel van glucose en fructose wordt aangegeven (in welke vorm dan ook) en/of in de goederen wordt aangetroffen, wordt echter slechts
dat deel van de glucose in bovenstaande berekening opgenomen, dat overeenkomt met het verschil tussen de hoeveelheid glucose en fructose.
(3) Sacharose/invertsuiker/isoglucose
Het gehalte van de goederen (in oorspronkelijke toestand) aan sacharose, vermeerderd met de hoeveelheid sacharose die het resultaat is van de
omrekening van alle mengsels van glucose en fructose naar sacharose (rekenkundige som van de hoeveelheden van deze twee suikers, ver
menigvuldigd met 0,95), die wordt aangegeven (in welke vorm dan ook) en/of in de goederen wordt aangetroffen.
Als de hoeveelheid fructose lager is dan de hoeveelheid glucose, wordt echter slechts dat deel van de glucose in bovenstaande berekening
opgenomen, waarvan het gewicht gelijk is aan de hoeveelheid fructose.
NB:
Wanneer de aanwezigheid van een hydrolysaat van lactose wordt aangegeven en/of een hoeveelheid galactose bij de suikers wordt aangetoond,
wordt in alle gevallen de aan de hoeveelheid galactose equivalente hoeveelheid glucose afgetrokken van de totale hoeveelheid glucose, voordat
enige andere berekening wordt uitgevoerd.
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Tabel 2
Code

Agrarisch element

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7000

0

0

0

7001

10,06

10,06

7002

18,87

18,87

7003

27,25

27,25

7004

38,99

38,99

7005

4,16

7006

14,22

10,06

4,16

7007

23,03

18,87

4,16

7008

31,41

27,25

4,16

7009

43,15

38,99

4,16

7010

8,88

7011

18,95

10,06

8,88

7012

27,75

18,87

8,88

7013

36,14

27,25

8,88

7015

13,99

7016

24,05

10,06

13,99

7017

32,85

18,87

13,99

7020

16,63

7021

26,69

10,06

7022

35,5

18,87

7023

40,56

27,25

7024

52,3

38,99

7025

20,79

7026

30,85

10,06

4,16

7027

39,66

18,87

4,16

7028

44,72

27,25

4,16

7029

56,46

38,99

4,16

7030

25,51

7031

35,58

10,06

8,88

7032

44,38

18,87

8,88

7033

49,44

27,25

8,88

7035

27,29

7036

37,35

10,06

13,99

7037

46,16

18,87

13,99

7040

49,9

7041

59,96

10,06

7042

68,76

18,87

7043

67,17

27,25

7044

78,91

38,99

4,16

8,88

13,99

4,16

8,88

13,99
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Code

Agrarisch element

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7045

54,05

7046

64,12

10,06

4,16

7047

72,92

18,87

4,16

7048

71,33

27,25

4,16

7049

83,07

38,99

4,16

7050

58,78

7051

68,84

10,06

8,88

7052

77,65

18,87

8,88

7053

76,05

27,25

8,88

7055

53,9

7056

63,96

10,06

13,99

7057

72,77

18,87

13,99

7060

89,1

7061

99,16

10,06

7062

107,97

18,87

7063

93,53

27,25

7064

110,27

38,99

7065

93,26

7066

103,32

10,06

4,16

7067

112,13

18,87

4,16

7068

102,69

27,25

4,16

7069

114,43

38,99

4,16

7070

97,98

7071

108,05

10,06

8,88

7072

116,85

18,87

8,88

7073

107,42

27,25

8,88

7075

85,27

7076

95,33

10,06

13,99

7077

104,13

18,87

13,99

7080

173,45

7081

183,51

10,06

7082

192,32

18,87

7083

166,01

27,25

7084

177,75

38,99

7085

177,61

7086

187,67

10,06

4,16

7087

196,47

18,87

4,16

7088

170,17

27,25

4,16

7090

182,33

7091

192,39

4,16

8,88

13,99

4,16

8,88

13,99

4,16

8,88
10,06

8,88
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Code

Agrarisch element

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7092

201,2

18,87

8,88

7095

152,74

7096

162,81

7100

5,69

7101

15,75

10,06

7102

24,55

18,87

7103

32,94

27,25

7104

44,68

38,99

7105

9,84

7106

19,91

10,06

4,16

7107

28,71

18,87

4,16

7108

37,1

27,25

4,16

7109

48,84

38,99

4,16

7110

14,57

7111

24,63

10,06

8,88

7112

33,44

18,87

8,88

7113

41,82

27,25

8,88

7115

19,67

7116

29,73

10,06

13,99

7117

38,54

18,87

13,99

7120

22,32

7121

32,38

10,06

7122

41,19

18,87

7123

46,25

27,25

7124

57,99

38,99

7125

26,48

7126

36,54

10,06

4,16

7127

45,34

18,87

4,16

7128

50,4

27,25

4,16

7129

62,14

38,99

4,16

7130

31,2

7131

41,26

10,06

8,88

7132

50,07

18,87

8,88

7133

55,13

27,25

8,88

7135

32,98

7136

43,04

10,06

13,99

7137

51,85

18,87

13,99

7140

55,58

7141

65,65

13,99
10,06

13,99

4,16

8,88

13,99

4,16

8,88

13,99

10,06
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Code

Agrarisch element

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7142

74,45

18,87

7143

72,86

27,25

7144

84,6

38,99

7145

59,74

7146

69,8

10,06

4,16

7147

78,61

18,87

4,16

7148

77,01

27,25

4,16

7149

88,75

38,99

4,16

7150

64,47

7151

74,53

10,06

8,88

7152

88,33

18,87

8,88

7153

81,74

27,25

8,88

7155

59,59

7156

69,65

10,06

13,99

7157

78,46

18,87

13,99

7160

94,79

7161

104,85

10,06

7162

113,65

18,87

7163

104,22

27,25

7164

115,96

38,99

7165

98,94

7166

109,1

10,06

4,16

7167

117,81

18,87

4,16

7168

108,38

27,25

4,16

7169

120,12

38,99

4,16

7170

103,67

7171

113,73

10,06

8,88

7172

122,54

18,87

8,88

7173

113,1

27,25

8,88

7175

90,95

7176

101,01

10,06

13,99

7177

109,82

18,87

13,99

7180

179,13

7181

189,2

10,06

7182

198

18,87

7183

171,7

27,25

7185

183,29

7186

193,36

10,06

4,16

7187

202,16

18,87

4,16

4,16

8,88

13,99

4,16

8,88

13,99

4,16
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Code

Agrarisch element

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7188

175,86

27,25

4,16

7190

188,02

7191

198,08

10,06

8,88

7192

206,89

18,87

8,88

7195

158,43

7196

168,49

7200

37,49

7201

47,55

10,06

7202

56,36

18,87

7203

64,74

27,25

7204

76,48

38,99

7205

41,65

7206

51,71

10,06

4,16

7207

60,52

18,87

4,16

7208

68,9

27,25

4,16

7209

80,64

38,99

4,16

7210

46,37

7211

56,44

10,06

8,88

7212

65,24

18,87

8,88

7213

73,63

27,25

8,88

7215

51,48

7216

61,54

10,06

13,99

7217

70,34

18,87

13,99

7220

56,58

7221

66,64

7260

78,85

7261

88,91

10,06

7262

97,72

18,87

7263

106,11

27,25

7264

117,85

38,99

7265

83,01

7266

93,07

10,06

4,16

7267

101,88

18,87

4,16

7268

110,26

27,25

4,16

7269

122

38,99

4,16

7270

87,73

7271

97,8

10,06

8,88

7272

106,6

18,87

8,88

7273

114,99

27,25

8,88

8,88

13,99
10,06

13,99

4,16

8,88

13,99

19,09
10,06

19,09

4,16

8,88
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▼B
BIJLAGE 1
Code

Agrarisch element

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7275

92,84

7276

102,9

7300

51,24

7301

61,3

10,06

7302

70,11

18,87

7303

78,5

27,25

7304

90,24

38,99

7305

55,4

7306

65,46

10,06

4,16

7307

74,27

18,87

4,16

7308

82,65

27,25

4,16

7309

94,39

38,99

4,16

7310

60,12

7311

70,19

10,06

8,88

7312

78,99

18,87

8,88

7313

87,38

27,25

8,88

7315

65,23

7316

75,29

10,06

13,99

7317

84,1

18,87

13,99

7320

70,33

7321

80,39

7360

86,43

7361

96,5

10,06

7362

105,3

18,87

7363

113,69

27,25

7364

125,43

38,99

7365

90,59

7366

100,66

10,06

4,16

7367

109,46

18,87

4,16

7368

117,85

27,25

4,16

7369

129,59

38,99

4,16

7370

95,32

7371

105,38

10,06

8,88

7372

114,18

18,87

8,88

7373

122,57

27,25

8,88

7375

100,42

7376

110,48

7378

105,52

7400

64,64

13,99
10,06

13,99

4,16

8,88

13,99

19,09
10,06

19,09

4,16

8,88

13,99
10,06

13,99
19,09
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BIJLAGE 1
Code

Agrarisch element

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7401

74,7

10,06

7402

83,51

18,87

7403

91,89

27,25

7404

103,63

38,99

7405

68,8

7406

78,86

10,06

4,16

7407

87,66

18,87

4,16

7408

96,05

27,25

4,16

7409

107,79

38,99

4,16

7410

73,52

7411

83,58

10,06

8,88

7412

92,39

18,87

8,88

7413

100,78

27,25

8,88

7415

78,62

7416

88,69

10,06

13,99

7417

97,49

27,25

13,99

7420

83,73

7421

93,79

7460

93,07

7461

103,13

10,06

7462

111,93

18,87

7463

120,32

27,25

7464

132,06

38,99

7465

97,22

7466

107,29

10,06

4,16

7467

116,09

18,87

4,16

7468

124,48

27,25

4,16

7470

101,95

7471

112,01

10,06

8,88

7472

120,82

18,87

8,88

7475

107,05

7476

117,11

7500

76,83

7501

86,9

10,06

7502

95,7

18,87

7503

104,09

27,25

7504

115,83

38,99

7505

80,99

7506

91,05

4,16

8,88

13,99

19,09
10,06

19,09

4,16

8,88

13,99
10,06

13,99

4,16
10,06

4,16
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▼B
BIJLAGE 1
Code

Agrarisch element

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7507

99,88

18,87

4,16

7508

108,24

27,25

4,16

7509

119,98

38,99

4,16

7510

85,72

7511

95,78

10,06

8,88

7512

104,58

18,87

8,88

7513

112,97

27,25

8,88

7515

90,82

7516

100,88

10,06

13,99

7517

109,69

18,87

13,99

7520

95,92

7521

105,98

7560

99,69

7561

109,75

10,06

7562

118,56

18,87

7563

126,94

27,25

7564

138,68

38,99

7565

103,85

7566

113,91

10,06

4,16

7567

122,71

18,87

4,16

7568

131,1

27,25

4,16

7570

108,57

7571

118,63

10,06

8,88

7572

127,44

18,87

8,88

7575

113,67

7576

123,74

7600

102,49

7601

112,56

10,06

7602

121,36

18,87

7603

129,75

27,25

7604

141,49

38,99

7605

106,65

7606

116,71

10,06

4,16

7607

125,52

18,87

4,16

7608

133,9

27,25

4,16

7609

145,64

38,99

4,16

7610

111,38

7611

121,44

10,06

8,88

7612

130,24

18,87

8,88

8,88

13,99

19,09
10,06

19,09

4,16

8,88

13,99
10,06

13,99

4,16

8,88
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BIJLAGE 1
Code

Agrarisch element

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7613

138,63

27,25

8,88

7615

116,48

7616

126,54

7620

121,58

7700

121,42

7701

131,48

10,06

7702

140,29

18,87

7703

148,67

27,25

7705

125,58

7706

135,64

10,06

4,16

7707

144,44

18,87

4,16

7708

152,83

27,25

4,16

7710

130,3

7711

140,36

10,06

8,88

7712

149,17

18,87

8,88

7715

135,4

7716

145,47

7720

119,42

7721

129,49

10,06

7722

138,29

18,87

7723

146,68

27,25

7725

123,58

7726

133,64

10,06

4,16

7727

142,45

18,87

4,16

7728

150,83

27,25

4,16

7730

128,31

7731

138,37

10,06

8,88

7732

147,17

18,87

8,88

7735

133,41

7736

143,47

7740

153,54

7741

163,61

10,06

7742

172,41

18,87

7745

157,7

7746

167,77

10,06

4,16

7747

176,57

18,87

4,16

7750

162,43

7751

172,49

7758

19,09

13,99
10,06

13,99

4,16

8,88

13,99
10,06

13,99

4,16

8,88

13,99
10,06

13,99

4,16

8,88
10,06

8,88
19,09
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BIJLAGE 1
Code

Agrarisch element

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7759

29,15

10,06

19,09

7760

187,67

7761

197,73

10,06

7762

206,53

18,87

7765

191,82

7766

201,89

7768

32,39

7769

42,46

7770

196,55

7771

206,61

7778

59

7779

69,07

7780

221,79

7781

231,85

7785

225,94

7786

236,01

7788

90,37

7789

100,43

7798

24,78

7799

34,84

7800

247,1

7801

257,17

10,06

7802

265,97

18,87

7805

251,26

7806

261,32

10,06

4,16

7807

270,13

18,87

4,16

7808

38,08

7809

48,14

7810

255,99

7811

266,05

7818

64,69

7819

74,75

7820

252,79

7821

262,85

10,06

7822

271,66

18,87

7825

256,95

7826

267,01

10,06

4,16

7827

275,82

18,87

4,16

7828

96,06

4,16
10,06

4,16
19,09

10,06

19,09
8,88

10,06

8,88
19,09

10,06

19,09

10,06
4,16
10,06

4,16
19,09

10,06

19,09
19,09

10,06

19,09

4,16

19,09
10,06

19,09
8,88

10,06

8,88
19,09

10,06

19,09

4,16

19,09
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BIJLAGE 1
Code

Agrarisch element

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7829

106,12

10,06

19,09

7830

261,67

7831

271,74

7838

97,94

7840

11,37

7841

21,44

10,06

7842

30,24

18,87

7843

38,63

27,25

7844

50,37

38,99

7845

15,53

7846

25,59

10,06

4,16

7847

34,4

18,87

4,16

7848

42,78

27,25

4,16

7849

54,52

38,99

4,16

7850

20,26

7851

30,32

10,06

8,88

7852

39,12

18,87

8,88

7853

47,51

27,25

8,88

7855

25,36

7856

35,42

10,06

13,99

7857

44,23

18,87

13,99

7858

30,46

7859

40,52

7860

18,96

7861

29,02

10,06

7862

37,82

18,87

7863

46,21

27,25

7864

57,95

38,99

7865

23,11

7866

33,18

10,06

4,16

7867

41,98

18,87

4,16

7868

50,37

27,25

4,16

7869

62,11

38,99

4,16

7870

27,84

7871

37,9

10,06

8,88

7872

46,71

18,87

8,88

7873

55,09

27,25

8,88

7875

32,94

7876

43

8,88
10,06

8,88
19,09

4,16

8,88

13,99

19,09
10,06

19,09

4,16

8,88

13,99
10,06

13,99
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BIJLAGE 1
Code

Agrarisch element

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7877

51,81

18,87

13,99

7878

38,04

7879

48,11

7900

26,54

7901

36,6

10,06

7902

45,41

18,87

7903

53,79

27,25

7904

65,53

38,99

7905

30,7

7906

40,76

10,06

4,16

7907

49,56

18,87

4,16

7908

57,95

27,25

4,16

7909

69,69

38,99

4,16

7910

35,42

7911

45,48

10,06

8,88

7912

54,29

18,87

8,88

7913

62,67

27,25

8,88

7915

40,52

7916

50,59

10,06

13,99

7917

59,39

18,87

13,99

7918

45,63

7919

55,69

7940

37,91

7941

47,98

10,06

7942

56,78

18,87

7943

65,17

27,25

7944

76,91

38,99

7945

42,07

7946

52,13

10,06

4,16

7947

60,94

18,87

4,16

7948

69,32

27,25

4,16

7949

81,06

38,99

4,16

7950

46,79

7951

56,86

10,06

8,88

7952

65,66

18,87

8,88

7953

74,05

27,25

8,88

7955

51,9

7956

61,96

10,06

13,99

7957

70,77

27,25

13,99

19,09
10,06

19,09

4,16

8,88

13,99

19,09
10,06

19,09

4,16

8,88

13,99
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BIJLAGE 1
Code

Agrarisch element

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7958

57

7959

67,06

7960

54,97

7961

65,04

10,06

7962

73,84

18,87

7963

82,23

27,25

7964

93,97

38,99

7965

59,13

7966

69,19

10,06

4,16

7967

78

18,87

4,16

7968

86,38

27,25

4,16

7969

98,12

38,99

4,16

7970

63,86

7971

73,92

10,06

8,88

7972

82,72

18,87

8,88

7973

91,11

27,25

8,88

7975

68,96

7976

79,02

10,06

13,99

7977

87,83

18,87

13,99

7978

74,06

7979

84,12

7980

85,3

7981

95,37

10,06

7982

104,17

18,87

7983

112,56

27,25

7984

124,3

38,99

7985

89,46

7986

99,52

10,06

4,16

7987

108,33

18,87

4,16

7988

116,71

27,25

4,16

7990

94,19

7991

104,25

10,06

8,88

7992

113,05

18,87

8,88

7995

99,29

7996

109,35

19,09
10,06

19,09

4,16

8,88

13,99

19,09
10,06

19,09

4,16

8,88

13,99
10,06

13,99

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 791
▼B

BIJLAGE 2
PRODUCTEN WAAROP EEN INVOERPRIJS (1) VAN TOEPASSING IS

(1) De regels voor de toepassing van invoerprijzen voor fruit en groenten zijn vastgesteld bij
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie (PB L 157 van 15.6.2011,
blz. 1).
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▼B
BIJLAGE 2

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0702 00 00

Tomaten, vers of gekoeld:
– van 1 januari tot en met 31 maart:
– – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – van 84,6 € of meer

8,8 (1)

– – – van 82,9 € of meer doch minder dan 84,6 €

8,8 + 1,7
€/100 kg/net (1)

– – – van 81,2 € of meer doch minder dan 82,9 €

8,8 + 3,4
€/100 kg/net (1)

– – – van 79,5 € of meer doch minder dan 81,2 €

8,8 + 5,1
€/100 kg/net (1)

– – – van 77,8 € of meer doch minder dan 79,5 €

8,8 + 6,8
€/100 kg/net (1)

– – – van minder dan 77,8 €

8,8 + 29,8
€/100 kg/net (1)

– van 1 tot en met 30 april:
– – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – van 112,6 € of meer

8,8 (1)

– – – van 110,3 € of meer doch minder dan 112,6 €

8,8 + 2,3
€/100 kg/net (1)

– – – van 108,1 € of meer doch minder dan 110,3 €

8,8 + 4,5
€/100 kg/net (1)

– – – van 105,8 € of meer doch minder dan 108,1 €

8,8 + 6,8
€/100 kg/net (1)

– – – van 103,6 € of meer doch minder dan 105,8 €

8,8 + 9 €/100 kg/
net (1)

– – – van minder dan 103,6 €

8,8 + 29,8
€/100 kg/net (1)

– van 1 tot en met 14 mei:
– – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – van 72,6 € of meer

8,8 (1)

– – – van 71,1 € of meer doch minder dan 72,6 €

8,8 + 1,5
€/100 kg/net (1)

– – – van 69,7 € of meer doch minder dan 71,1 €

8,8 + 2,9
€/100 kg/net (1)

– – – van 68,2 € of meer doch minder dan 69,7 €

8,8 + 4,4
€/100 kg/net (1)

– – – van 66,8 € of meer doch minder dan 68,2 €

8,8 + 5,8
€/100 kg/net (1)

– – – van minder dan 66,8 €

8,8 + 29,8
€/100 kg/net (1)

(1) WTO-tariefcontingenten.
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▼B
BIJLAGE 2

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0702 00 00

(vervolg)
– van 15 tot en met 31 mei:
– – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – van 72,6 € of meer

14,4 (1)

– – – van 71,1 € of meer doch minder dan 72,6 €

14,4 + 1,5
€/100 kg/net (1)

– – – van 69,7 € of meer doch minder dan 71,1 €

14,4 + 2,9
€/100 kg/net (1)

– – – van 68,2 € of meer doch minder dan 69,7 €

14,4 + 4,4
€/100 kg/net (1)

– – – van 66,8 € of meer doch minder dan 68,2 €

14,4 + 5,8
€/100 kg/net (1)

– – – van minder dan 66,8 €

14,4 + 29,8
€/100 kg/net (1)

– van 1 juni tot en met 30 september:
– – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – van 52,6 € of meer

14,4 (1)

– – – van 51,5 € of meer doch minder dan 52,6 €

14,4 + 1,1
€/100 kg/net (1)

– – – van 50,5 € of meer doch minder dan 51,5 €

14,4 + 2,1
€/100 kg/net (1)

– – – van 49,4 € of meer doch minder dan 50,5 €

14,4 + 3,2
€/100 kg/net (1)

– – – van 48,4 € of meer doch minder dan 49,4 €

14,4 + 4,2
€/100 kg/net (1)

– – – van minder dan 48,4 €

14,4 + 29,8
€/100 kg/net (1)

– van 1 tot en met 31 oktober:
– – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – van 62,6 € of meer

14,4 (1)

– – – van 61,3 € of meer doch minder dan 62,6 €

14,4 + 1,3
€/100 kg/net (1)

– – – van 60,1 € of meer doch minder dan 61,3 €

14,4 + 2,5
€/100 kg/net (1)

– – – van 58,8 € of meer doch minder dan 60,1 €

14,4 + 3,8
€/100 kg/net (1)

– – – van 57,6 € of meer doch minder dan 58,8 €

14,4 + 5
€/100 kg/net (1)

– – – van minder dan 57,6 €

14,4 + 29,8
€/100 kg/net (1)

(1) WTO-tariefcontingenten.
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BIJLAGE 2

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0702 00 00

(vervolg)
– van 1 november tot en met 20 december:
– – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – van 62,6 € of meer

8,8 (1)

– – – van 61,3 € of meer doch minder dan 62,6 €

8,8 + 1,3
€/100 kg/net (1)

– – – van 60,1 € of meer doch minder dan 61,3 €

8,8 + 2,5
€/100 kg/net (1)

– – – van 58,8 € of meer doch minder dan 60,1 €

8,8 + 3,8
€/100 kg/net (1)

– – – van 57,6 € of meer doch minder dan 58,8 €

8,8 + 5 €/100 kg/
net (1)

– – – van minder dan 57,6 €

8,8 + 29,8
€/100 kg/net (1)

– van 21 tot en met 31 december:
– – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – van 67,6 € of meer

8,8 (1)

– – – van 66,2 € of meer doch minder dan 67,6 €

8,8 + 1,4
€/100 kg/net (1)

– – – van 64,9 € of meer doch minder dan 66,2 €

8,8 + 2,7
€/100 kg/net (1)

– – – van 63,5 € of meer doch minder dan 64,9 €

8,8 + 4,1
€/100 kg/net (1)

– – – van 62,2 € of meer doch minder dan 63,5 €

8,8 + 5,4
€/100 kg/net (1)

– – – van minder dan 62,2 €

8,8 + 29,8
€/100 kg/net (1)

0707 00

Komkommers en augurken, vers of gekoeld:

0707 00 05

– komkommers:
– – van 1 januari tot en met eind februari:
– – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – van 67,5 € of meer

12,8 (1)

– – – – van 66,2 € of meer doch minder dan 67,5 €

12,8 + 1,3
€/100 kg/net (1)

– – – – van 64,8 € of meer doch minder dan 66,2 €

12,8 + 2,7
€/100 kg/net (1)

– – – – van 63,5 € of meer doch minder dan 64,8 €

12,8 + 4
€/100 kg/net (1)

– – – – van 62,1 € of meer doch minder dan 63,5 €

12,8 + 5,4
€/100 kg/net (1)

– – – – van minder dan 62,1 €

12,8 + 37,8
€/100 kg/net (1)

(1) WTO-tariefcontingenten.
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1

2

3

0707 00 05

(vervolg)
– – van 1 maart tot en met 30 april:
– – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – van 110,5 € of meer

12,8 (1)

– – – – van 108,3 € of meer doch minder dan 110,5 €

12,8 + 2,2
€/100 kg/net (1)

– – – – van 106,1 € of meer doch minder dan 108,3 €

12,8 + 4,4
€/100 kg/net (1)

– – – – van 103,9 € of meer doch minder dan 106,1 €

12,8 + 6,6
€/100 kg/net (1)

– – – – van 101,7 € of meer doch minder dan 103,9 €

12,8 + 8,8
€/100 kg/net (1)

– – – – van minder dan 101,7 €

12,8 + 37,8
€/100 kg/net (1)

– – van 1 tot en met 15 mei:
– – – bestemd voor verwerking (2):
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 48,1 € of meer

12,8 (1)

– – – – – van 47,1 € of meer doch minder dan 48,1 €

12,8 + 1
€/100 kg/
net (1) (3)

– – – – – van 46,2 € of meer doch minder dan 47,1 €

12,8 + 1,9
€/100 kg/
net (1) (3)

– – – – – van 45,2 € of meer doch minder dan 46,2 €

12,8 + 2,9
€/100 kg/
net (1) (3)

– – – – – van 44,3 € of meer doch minder dan 45,2 €

12,8 + 3,8
€/100 kg/
net (1) (3)

– – – – – van 35 € (4) of meer doch minder dan 44,3 €

12,8 + 37,8
€/100 kg/
net (1) (3)

– – – – – van 34,3 € (4) of meer doch minder dan 35 € (4)

12,8 + 37,8
€/100 kg/
net (1) (5)

– – – – – van 33,6 € (4) of meer doch minder dan 34,3 € (4)

12,8 + 37,8
€/100 kg/
net (1) (6)

– – – – – van 32,9 € (4) of meer doch minder dan 33,6 € (4)

12,8 + 37,8
€/100 kg/
net (1) (7)

– – – – – van 32,2 € (4) of meer doch minder dan 32,9 € (4)

12,8 + 37,8
€/100 kg/
net (1) (8)

(1) WTO-tariefcontingenten.
(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
(3) Autonoom douanerecht: 12,8.
4
( ) Invoerprijs autonoom vastgesteld.
(5) Autonoom douanerecht: 12,8 + 0,7 €/100 kg/net.
(6) Autonoom douanerecht: 12,8 + 1,4 €/100 kg/net.
(7) Autonoom douanerecht: 12,8 + 2,1 €/100 kg/net.
(8) Autonoom douanerecht: 12,8 + 2,8 €/100 kg/net.
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anerecht (%)

1

2

3

0707 00 05

(vervolg)
– – – – – van minder dan 32,2 € (1)

12,8 + 37,8
€/100 kg/net (2)

– – – andere:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 48,1 € of meer

12,8 (2)

– – – – – van 47,1 € of meer doch minder dan 48,1 €

12,8 + 1
€/100 kg/net (2)

– – – – – van 46,2 € of meer doch minder dan 47,1 €

12,8 + 1,9
€/100 kg/net (2)

– – – – – van 45,2 € of meer doch minder dan 46,2 €

12,8 + 2,9
€/100 kg/net (2)

– – – – – van 44,3 € of meer doch minder dan 45,2 €

12,8 + 3,8
€/100 kg/net (2)

– – – – – van minder dan 44,3 €

12,8 + 37,8
€/100 kg/net (2)

– – van 16 mei tot en met 30 september:
– – – bestemd voor verwerking (3):
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 48,1 € of meer

16

– – – – – van 47,1 € of meer doch minder dan 48,1 €

16 + 1 €/100 kg/
net (4)

– – – – – van 46,2 € of meer doch minder dan 47,1 €

16 + 1,9
€/100 kg/net (4)

– – – – – van 45,2 € of meer doch minder dan 46,2 €

16 + 2,9
€/100 kg/net (4)

– – – – – van 44,3 € of meer doch minder dan 45,2 €

16 + 3,8
€/100 kg/net (4)

– – – – – van 35 € (1) of meer doch minder dan 44,3 €

16 + 37,8
€/100 kg/net (4)

– – – – – van 34,3 € (1) of meer doch minder dan 35 € (1)

16 + 37,8
€/100 kg/net (5)

– – – – – van 33,6 € (1) of meer doch minder dan 34,3 € (1)

16 + 37,8
€/100 kg/net (6)

– – – – – van 32,9 € (1) of meer doch minder dan 33,6 € (1)

16 + 37,8
€/100 kg/net (7)

– – – – – van 32,2 € (1) of meer doch minder dan 32,9 € (1)

16 + 37,8
€/100 kg/net (8)

(1) Invoerprijs autonoom vastgesteld.
(2) WTO-tariefcontingenten.
(3) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
4
( ) Autonoom douanerecht: 16.
5
( ) Autonoom douanerecht: 16 + 0,7 €/100 kg/net.
(6) Autonoom douanerecht: 16 + 1,4 €/100 kg/net.
(7) Autonoom douanerecht: 16 + 2,1 €/100 kg/net.
(8) Autonoom douanerecht: 16 + 2,8 €/100 kg/net.
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Omschrĳving

Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0707 00 05

(vervolg)
– – – – – van minder dan 32,2 € (1)

16 + 37,8
€/100 kg/net

– – – andere:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 48,1 € of meer

16

– – – – – van 47,1 € of meer doch minder dan 48,1 €

16 + 1 €/100 kg/
net

– – – – – van 46,2 € of meer doch minder dan 47,1 €

16 + 1,9
€/100 kg/net

– – – – – van 45,2 € of meer doch minder dan 46,2 €

16 + 2,9
€/100 kg/net

– – – – – van 44,3 € of meer doch minder dan 45,2 €

16 + 3,8
€/100 kg/net

– – – – – van minder dan 44,3 €

16 + 37,8
€/100 kg/net

– – van 1 tot en met 31 oktober:
– – – bestemd voor verwerking (2):
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 68,3 € of meer

16

– – – – – van 66,9 € of meer doch minder dan 68,3 €

16 + 1,4
€/100 kg/net (3)

– – – – – van 65,6 € of meer doch minder dan 66,9 €

16 + 2,7
€/100 kg/net (3)

– – – – – van 64,2 € of meer doch minder dan 65,6 €

16 + 4,1
€/100 kg/net (3)

– – – – – van 62,8 € of meer doch minder dan 64,2 €

16 + 5,5
€/100 kg/net (3)

– – – – – van 35 € (1) of meer doch minder dan 62,8 €

16 + 37,8
€/100 kg/net (3)

– – – – – van 34,3 € (1) of meer doch minder dan 35 € (1)

16 + 37,8
€/100 kg/net (4)

– – – – – van 33,6 € (1) of meer doch minder dan 34,3 € (1)

16 + 37,8
€/100 kg/net (5)

– – – – – van 32,9 € (1) of meer doch minder dan 33,6 € (1)

16 + 37,8
€/100 kg/net (6)

– – – – – van 32,2 € (1) of meer doch minder dan 32,9 € (1)

16 + 37,8
€/100 kg/net (7)

(1) Invoerprijs autonoom vastgesteld.
(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
bepalingen van de Europese Unie (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).
3
( ) Autonoom douanerecht: 16.
4
( ) Autonoom douanerecht: 16 + 0,7 €/100 kg/net.
(5) Autonoom douanerecht: 16 + 1,4 €/100 kg/net.
(6) Autonoom douanerecht: 16 + 2,1 €/100 kg/net.
(7) Autonoom douanerecht: 16 + 2,8 €/100 kg/net.
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Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0707 00 05

(vervolg)
– – – – – van minder dan 32,2 € (1)

16 + 37,8
€/100 kg/net

– – – andere:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 68,3 € of meer

16

– – – – – van 66,9 € of meer doch minder dan 68,3 €

16 + 1,4
€/100 kg/net

– – – – – van 65,6 € of meer doch minder dan 66,9 €

16 + 2,7
€/100 kg/net

– – – – – van 64,2 € of meer doch minder dan 65,6 €

16 + 4,1
€/100 kg/net

– – – – – van 62,8 € of meer doch minder dan 64,2 €

16 + 5,5
€/100 kg/net

– – – – – van minder dan 62,8 €

16 + 37,8
€/100 kg/net

– – van 1 tot en met 10 november:
– – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – van 68,3 € of meer

12,8 (2)

– – – – van 66,9 € of meer doch minder dan 68,3 €

12,8 + 1,4
€/100 kg/net (2)

– – – – van 65,6 € of meer doch minder dan 66,9 €

12,8 + 2,7
€/100 kg/net (2)

– – – – van 64,2 € of meer doch minder dan 65,6 €

12,8 + 4,1
€/100 kg/net (2)

– – – – van 62,8 € of meer doch minder dan 64,2 €

12,8 + 5,5
€/100 kg/net (2)

– – – – van minder dan 62,8 €

12,8 + 37,8
€/100 kg/net (2)

– – van 11 november tot en met 31 december:
– – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – van 60,5 € of meer

12,8 (2)

– – – – van 59,3 € of meer doch minder dan 60,5 €

12,8 + 1,2
€/100 kg/net (2)

– – – – van 58,1 € of meer doch minder dan 59,3 €

12,8 + 2,4
€/100 kg/net (2)

– – – – van 56,9 € of meer doch minder dan 58,1 €

12,8 + 3,6
€/100 kg/net (2)

– – – – van 55,7 € of meer doch minder dan 56,9 €

12,8 + 4,8
€/100 kg/net (2)

– – – – van minder dan 55,7 €

12,8 + 37,8
€/100 kg/net (2)

(1) Invoerprijs autonoom vastgesteld.
(2) WTO-tariefcontingenten.
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1

2

3

0709

Andere groenten, vers of gekoeld:
– andere:

0709 91 00

– – artisjokken:
– – – van 1 januari tot en met 31 mei:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 82,6 € of meer

10,4

– – – – – van 80,9 € of meer doch minder dan 82,6 €

10,4 + 1,7
€/100 kg/net

– – – – – van 79,3 € of meer doch minder dan 80,9 €

10,4 + 3,3
€/100 kg/net

– – – – – van 77,6 € of meer doch minder dan 79,3 €

10,4 + 5
€/100 kg/net

– – – – – van 76 € of meer doch minder dan 77,6 €

10,4 + 6,6
€/100 kg/net

– – – – – van minder dan 76 €

10,4 + 22,9
€/100 kg/net

– – – van 1 tot en met 30 juni:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 65,4 € of meer

10,4

– – – – – van 64,1 € of meer doch minder dan 65,4 €

10,4 + 1,3
€/100 kg/net

– – – – – van 62,8 € of meer doch minder dan 64,1 €

10,4 + 2,6
€/100 kg/net

– – – – – van 61,5 € of meer doch minder dan 62,8 €

10,4 + 3,9
€/100 kg/net

– – – – – van 60,2 € of meer doch minder dan 61,5 €

10,4 + 5,2
€/100 kg/net

– – – – – van minder dan 60,2 €

10,4 + 22,9
€/100 kg/net

– – – van 1 juli tot en met 31 oktober

10,4

– – – van 1 november tot en met 31 december:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 94,3 € of meer

10,4

– – – – – van 92,4 € of meer doch minder dan 94,3 €

10,4 + 1,9
€/100 kg/net

– – – – – van 90,5 € of meer doch minder dan 92,4 €

10,4 + 3,8
€/100 kg/net

– – – – – van 88,6 € of meer doch minder dan 90,5 €

10,4 + 5,7
€/100 kg/net

– – – – – van 86,8 € of meer doch minder dan 88,6 €

10,4 + 7,5
€/100 kg/net

– – – – – van minder dan 86,8 €

10,4 + 22,9
€/100 kg/net
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1

2

3

0709 93

– – pompoenen en kalebassen (Cucurbita spp.):

0709 93 10

– – – kleine pompoenen (zogenaamde courgettes):
– – – – van 1 tot en met 31 januari:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 48,8 € of meer

12,8

– – – – – – van 47,8 € of meer doch minder dan 48,8 €

12,8 + 1
€/100 kg/net

– – – – – – van 46,8 € of meer doch minder dan 47,8 €

12,8 + 2
€/100 kg/net

– – – – – – van 45,9 € of meer doch minder dan 46,8 €

12,8 + 2,9
€/100 kg/net

– – – – – – van 44,9 € of meer doch minder dan 45,9 €

12,8 + 3,9
€/100 kg/net

– – – – – – van minder dan 44,9 €

12,8 + 15,2
€/100 kg/net

– – – – van 1 februari tot en met 31 maart:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 41,3 € of meer

12,8

– – – – – – van 40,5 € of meer doch minder dan 41,3 €

12,8 + 0,8
€/100 kg/net

– – – – – – van 39,6 € of meer doch minder dan 40,5 €

12,8 + 1,7
€/100 kg/net

– – – – – – van 38,8 € of meer doch minder dan 39,6 €

12,8 + 2,5
€/100 kg/net

– – – – – – van 38 € of meer doch minder dan 38,8 €

12,8 + 3,3
€/100 kg/net

– – – – – – van minder dan 38 €

12,8 + 15,2
€/100 kg/net

– – – – van 1 april tot en met 31 mei:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 69,2 € of meer

12,8

– – – – – – van 67,8 € of meer doch minder dan 69,2 €

12,8 + 1,4
€/100 kg/net

– – – – – – van 66,4 € of meer doch minder dan 67,8 €

12,8 + 2,8
€/100 kg/net

– – – – – – van 65 € of meer doch minder dan 66,4 €

12,8 + 4,2
€/100 kg/net

– – – – – – van 63,7 € of meer doch minder dan 65 €

12,8 + 5,5
€/100 kg/net

– – – – – – van minder dan 63,7 €

12,8 + 15,2
€/100 kg/net
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3

0709 93 10

(vervolg)
– – – – van 1 juni tot en met 31 juli:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 41,3 € of meer

12,8

– – – – – – van 40,5 € of meer doch minder dan 41,3 €

12,8 + 0,8
€/100 kg/net

– – – – – – van 39,6 € of meer doch minder dan 40,5 €

12,8 + 1,7
€/100 kg/net

– – – – – – van 38,8 € of meer doch minder dan 39,6 €

12,8 + 2,5
€/100 kg/net

– – – – – – van 38 € of meer doch minder dan 38,8 €

12,8 + 3,3
€/100 kg/net

– – – – – – van minder dan 38 €

12,8 + 15,2
€/100 kg/net

– – – – van 1 augustus tot en met 31 december:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 48,8 € of meer

12,8

– – – – – – van 47,8 € of meer doch minder dan 48,8 €

12,8 + 1
€/100 kg/net

– – – – – – van 46,8 € of meer doch minder dan 47,8 €

12,8 + 2
€/100 kg/net

– – – – – – van 45,9 € of meer doch minder dan 46,8 €

12,8 + 2,9
€/100 kg/net

– – – – – – van 44,9 € of meer doch minder dan 45,9 €

12,8 + 3,9
€/100 kg/net

– – – – – – van minder dan 44,9 €

12,8 + 15,2
€/100 kg/net

0805

Citrusvruchten, vers of gedroogd:

0805 10

– sinaasappelen:
– – andere dan pomeransen (bittere oranjeappelen), vers:

0805 10 22

– – – navelsinaasappelen:
– – – – van 1 januari tot en met 31 maart:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 35,4 € of meer

16 (1)

– – – – – – van 34,7 € of meer doch minder dan 35,4 €

16 + 0,7
€/100 kg/net (1)

– – – – – – van 34 € of meer doch minder dan 34,7 €

16 + 1,4
€/100 kg/net (1)

– – – – – – van 33,3 € of meer doch minder dan 34 €

16 + 2,1
€/100 kg/net (1)

(1) WTO-tariefcontingenten.
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2

3

0805 10 22

(vervolg)
– – – – – – van 32,6 € of meer doch minder dan 33,3 €

16 + 2,8
€/100 kg/net (1)

– – – – – – van minder dan 32,6 €

16 + 7,1
€/100 kg/net (1)

– – – – van 1 tot en met 30 april:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 35,4 € of meer

10,4 (1)

– – – – – – van 34,7 € of meer doch minder dan 35,4 €

10,4 + 0,7
€/100 kg/net (1)

– – – – – – van 34 € of meer doch minder dan 34,7 €

10,4 + 1,4
€/100 kg/net (1)

– – – – – – van 33,3 € of meer doch minder dan 34 €

10,4 + 2,1
€/100 kg/net (1)

– – – – – – van 32,6 € of meer doch minder dan 33,3 €

10,4 + 2,8
€/100 kg/net (1)

– – – – – – van minder dan 32,6 €

10,4 + 7,1
€/100 kg/net (1)

– – – – van 1 tot en met 15 mei:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 35,4 € of meer

4,8

– – – – – – van 34,7 € of meer doch minder dan 35,4 €

4,8 + 0,7
€/100 kg/net

– – – – – – van 34 € of meer doch minder dan 34,7 €

4,8 + 1,4
€/100 kg/net

– – – – – – van 33,3 € of meer doch minder dan 34 €

4,8 + 2,1
€/100 kg/net

– – – – – – van 32,6 € of meer doch minder dan 33,3 €

4,8 + 2,8
€/100 kg/net

– – – – – – van minder dan 32,6 €

4,8 + 7,1
€/100 kg/net

– – – – van 16 tot en met 31 mei:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 35,4 € of meer

3,2

– – – – – – van 34,7 € of meer doch minder dan 35,4 €

3,2 + 0,7
€/100 kg/net

– – – – – – van 34 € of meer doch minder dan 34,7 €

3,2 + 1,4
€/100 kg/net

– – – – – – van 33,3 € of meer doch minder dan 34 €

3,2 + 2,1
€/100 kg/net

– – – – – – van 32,6 € of meer doch minder dan 33,3 €

3,2 + 2,8
€/100 kg/net

(1) WTO-tariefcontingenten.
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1

2

3

0805 10 22

(vervolg)
– – – – – – van minder dan 32,6 €

3,2 + 7,1
€/100 kg/net

– – – – van 1 juni tot en met 15 oktober

3,2

– – – – van 16 oktober tot en met 30 november

16

– – – – van 1 tot en met 31 december:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 35,4 € of meer

0805 10 24

16

– – – – – – van 34,7 € of meer doch minder dan 35,4 €

16 + 0,7
€/100 kg/net

– – – – – – van 34 € of meer doch minder dan 34,7 €

16 + 1,4
€/100 kg/net

– – – – – – van 33,3 € of meer doch minder dan 34 €

16 + 2,1
€/100 kg/net

– – – – – – van 32,6 € of meer doch minder dan 33,3 €

16 + 2,8
€/100 kg/net

– – – – – – van minder dan 32,6 €

16 + 7,1
€/100 kg/net

– – – blonde sinaasappelen:
– – – – van 1 januari tot en met 31 maart:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 35,4 € of meer

16 (1)

– – – – – – van 34,7 € of meer doch minder dan 35,4 €

16 + 0,7
€/100 kg/net (1)

– – – – – – van 34 € of meer doch minder dan 34,7 €

16 + 1,4
€/100 kg/net (1)

– – – – – – van 33,3 € of meer doch minder dan 34 €

16 + 2,1
€/100 kg/net (1)

– – – – – – van 32,6 € of meer doch minder dan 33,3 €

16 + 2,8
€/100 kg/net (1)

– – – – – – van minder dan 32,6 €

16 + 7,1
€/100 kg/net (1)

– – – – van 1 tot en met 30 april:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 35,4 € of meer

10,4 (1)

– – – – – – van 34,7 € of meer doch minder dan 35,4 €

10,4 + 0,7
€/100 kg/net (1)

– – – – – – van 34 € of meer doch minder dan 34,7 €

10,4 + 1,4
€/100 kg/net (1)

– – – – – – van 33,3 € of meer doch minder dan 34 €

10,4 + 2,1
€/100 kg/net (1)

(1) WTO-tariefcontingenten.

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 804
▼B
BIJLAGE 2

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0805 10 24

(vervolg)
– – – – – – van 32,6 € of meer doch minder dan 33,3 €

10,4 + 2,8
€/100 kg/net (1)

– – – – – – van minder dan 32,6 €

10,4 + 7,1
€/100 kg/net (1)

– – – – van 1 tot en met 15 mei:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 35,4 € of meer

4,8

– – – – – – van 34,7 € of meer doch minder dan 35,4 €

4,8 + 0,7
€/100 kg/net

– – – – – – van 34 € of meer doch minder dan 34,7 €

4,8 + 1,4
€/100 kg/net

– – – – – – van 33,3 € of meer doch minder dan 34 €

4,8 + 2,1
€/100 kg/net

– – – – – – van 32,6 € of meer doch minder dan 33,3 €

4,8 + 2,8
€/100 kg/net

– – – – – – van minder dan 32,6 €

4,8 + 7,1
€/100 kg/net

– – – – van 16 tot en met 31 mei:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 35,4 € of meer

3,2

– – – – – – van 34,7 € of meer doch minder dan 35,4 €

3,2 + 0,7
€/100 kg/net

– – – – – – van 34 € of meer doch minder dan 34,7 €

3,2 + 1,4
€/100 kg/net

– – – – – – van 33,3 € of meer doch minder dan 34 €

3,2 + 2,1
€/100 kg/net

– – – – – – van 32,6 € of meer doch minder dan 33,3 €

3,2 + 2,8
€/100 kg/net

– – – – – – van minder dan 32,6 €

3,2 + 7,1
€/100 kg/net

– – – – van 1 juni tot en met 15 oktober

3,2

– – – – van 16 oktober tot en met 30 november

16

– – – – van 1 tot en met 31 december:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 35,4 € of meer

16

– – – – – – van 34,7 € of meer doch minder dan 35,4 €

16 + 0,7
€/100 kg/net

– – – – – – van 34 € of meer doch minder dan 34,7 €

16 + 1,4
€/100 kg/net

– – – – – – van 33,3 € of meer doch minder dan 34 €

16 + 2,1
€/100 kg/net

(1) WTO-tariefcontingenten.

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 805
▼B
BIJLAGE 2

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0805 10 24

0805 10 28

(vervolg)
– – – – – – van 32,6 € of meer doch minder dan 33,3 €

16 + 2,8
€/100 kg/net

– – – – – – van minder dan 32,6 €

16 + 7,1
€/100 kg/net

– – – andere:
– – – – van 1 januari tot en met 31 maart:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 35,4 € of meer

16 (1)

– – – – – – van 34,7 € of meer doch minder dan 35,4 €

16 + 0,7
€/100 kg/net (1)

– – – – – – van 34 € of meer doch minder dan 34,7 €

16 + 1,4
€/100 kg/net (1)

– – – – – – van 33,3 € of meer doch minder dan 34 €

16 + 2,1
€/100 kg/net (1)

– – – – – – van 32,6 € of meer doch minder dan 33,3 €

16 + 2,8
€/100 kg/net (1)

– – – – – – van minder dan 32,6 €

16 + 7,1
€/100 kg/net (1)

– – – – van 1 tot en met 30 april:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 35,4 € of meer

10,4 (1)

– – – – – – van 34,7 € of meer doch minder dan 35,4 €

10,4 + 0,7
€/100 kg/net (1)

– – – – – – van 34 € of meer doch minder dan 34,7 €

10,4 + 1,4
€/100 kg/net (1)

– – – – – – van 33,3 € of meer doch minder dan 34 €

10,4 + 2,1
€/100 kg/net (1)

– – – – – – van 32,6 € of meer doch minder dan 33,3 €

10,4 + 2,8
€/100 kg/net (1)

– – – – – – van minder dan 32,6 €

10,4 + 7,1
€/100 kg/net (1)

– – – – van 1 tot en met 15 mei:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 35,4 € of meer

4,8

– – – – – – van 34,7 € of meer doch minder dan 35,4 €

4,8 + 0,7
€/100 kg/net

– – – – – – van 34 € of meer doch minder dan 34,7 €

4,8 + 1,4
€/100 kg/net

– – – – – – van 33,3 € of meer doch minder dan 34 €

4,8 + 2,1
€/100 kg/net

(1) WTO-tariefcontingenten.

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 806
▼B
BIJLAGE 2

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0805 10 28

(vervolg)
– – – – – – van 32,6 € of meer doch minder dan 33,3 €

4,8 + 2,8
€/100 kg/net

– – – – – – van minder dan 32,6 €

4,8 + 7,1
€/100 kg/net

– – – – van 16 tot en met 31 mei:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 35,4 € of meer

3,2

– – – – – – van 34,7 € of meer doch minder dan 35,4 €

3,2 + 0,7
€/100 kg/net

– – – – – – van 34 € of meer doch minder dan 34,7 €

3,2 + 1,4
€/100 kg/net

– – – – – – van 33,3 € of meer doch minder dan 34 €

3,2 + 2,1
€/100 kg/net

– – – – – – van 32,6 € of meer doch minder dan 33,3 €

3,2 + 2,8
€/100 kg/net

– – – – – – van minder dan 32,6 €

3,2 + 7,1
€/100 kg/net

– – – – van 1 juni tot en met 15 oktober

3,2

– – – – van 16 oktober tot en met 30 november

16

– – – – van 1 tot en met 31 december:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 35,4 € of meer

16

– – – – – – van 34,7 € of meer doch minder dan 35,4 €

16 + 0,7
€/100 kg/net

– – – – – – van 34 € of meer doch minder dan 34,7 €

16 + 1,4
€/100 kg/net

– – – – – – van 33,3 € of meer doch minder dan 34 €

16 + 2,1
€/100 kg/net

– – – – – – van 32,6 € of meer doch minder dan 33,3 €

16 + 2,8
€/100 kg/net

– – – – – – van minder dan 32,6 €

16 + 7,1
€/100 kg/net

– mandarijnen (tangerines en satsuma's daaronder begrepen); clementines, wil

kings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten:
0805 21

– – mandarijnen (tangerines en satsuma's daaronder begrepen):

0805 21 10

– – – satsuma's:
– – – – van 1 januari tot en met eind februari:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 28,6 € of meer

16

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 807
▼B
BIJLAGE 2

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0805 21 10

(vervolg)
– – – – – – van 28 € of meer doch minder dan 28,6 €

16 + 0,6
€/100 kg/net

– – – – – – van 27,5 € of meer doch minder dan 28 €

16 + 1,1
€/100 kg/net

– – – – – – van 26,9 € of meer doch minder dan 27,5 €

16 + 1,7
€/100 kg/net

– – – – – – van 26,3 € of meer doch minder dan 26,9 €

16 + 2,3
€/100 kg/net

– – – – – – van minder dan 26,3 €

16 + 10,6
€/100 kg/net

– – – – van 1 maart tot en met 31 oktober

16

– – – – van 1 november tot en met 31 december:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 28,6 € of meer

0805 21 90

16

– – – – – – van 28 € of meer doch minder dan 28,6 €

16 + 0,6
€/100 kg/net

– – – – – – van 27,5 € of meer doch minder dan 28 €

16 + 1,1
€/100 kg/net

– – – – – – van 26,9 € of meer doch minder dan 27,5 €

16 + 1,7
€/100 kg/net

– – – – – – van 26,3 € of meer doch minder dan 26,9 €

16 + 2,3
€/100 kg/net

– – – – – – van minder dan 26,3 €

16 + 10,6
€/100 kg/net

– – – andere:
– – – – van 1 januari tot en met eind februari:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 28,6 € of meer

16

– – – – – – van 28 € of meer doch minder dan 28,6 €

16 + 0,6
€/100 kg/net

– – – – – – van 27,5 € of meer doch minder dan 28 €

16 + 1,1
€/100 kg/net

– – – – – – van 26,9 € of meer doch minder dan 27,5 €

16 + 1,7
€/100 kg/net

– – – – – – van 26,3 € of meer doch minder dan 26,9 €

16 + 2,3
€/100 kg/net

– – – – – – van minder dan 26,3 €

16 + 10,6
€/100 kg/net

– – – – van 1 maart tot en met 31 oktober

16

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 808
▼B
BIJLAGE 2

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0805 21 90

(vervolg)
– – – – van 1 november tot en met 31 december:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 28,6 € of meer

0805 22 00

16

– – – – – – van 28 € of meer doch minder dan 28,6 €

16 + 0,6
€/100 kg/net

– – – – – – van 27,5 € of meer doch minder dan 28 €

16 + 1,1
€/100 kg/net

– – – – – – van 26,9 € of meer doch minder dan 27,5 €

16 + 1,7
€/100 kg/net

– – – – – – van 26,3 € of meer doch minder dan 26,9 €

16 + 2,3
€/100 kg/net

– – – – – – van minder dan 26,3 €

16 + 10,6
€/100 kg/net

– – clementines:
– – – monreales:
– – – – van 1 januari tot en met eind februari:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 28,6 € of meer

16

– – – – – – van 28 € of meer doch minder dan 28,6 €

16 + 0,6
€/100 kg/net

– – – – – – van 27,5 € of meer doch minder dan 28 €

16 + 1,1
€/100 kg/net

– – – – – – van 26,9 € of meer doch minder dan 27,5 €

16 + 1,7
€/100 kg/net

– – – – – – van 26,3 € of meer doch minder dan 26,9 €

16 + 2,3
€/100 kg/net

– – – – – – van minder dan 26,3 €

16 + 10,6
€/100 kg/net

– – – – van 1 maart tot en met 31 oktober

16

– – – – van 1 november tot en met 31 december:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 28,6 € of meer

16

– – – – – – van 28 € of meer doch minder dan 28,6 €

16 + 0,6
€/100 kg/net

– – – – – – van 27,5 € of meer doch minder dan 28 €

16 + 1,1
€/100 kg/net

– – – – – – van 26,9 € of meer doch minder dan 27,5 €

16 + 1,7
€/100 kg/net

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 809
▼B
BIJLAGE 2

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0805 22 00

(vervolg)
– – – – – – van 26,3 € of meer doch minder dan 26,9 €

16 + 2,3
€/100 kg/net

– – – – – – van minder dan 26,3 €

16 + 10,6
€/100 kg/net

– – – andere:
– – – – van 1 januari tot en met eind februari:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 64,9 € of meer

16

– – – – – – van 63,6 € of meer doch minder dan 64,9 €

16 + 1,3
€/100 kg/net

– – – – – – van 62,3 € of meer doch minder dan 63,6 €

16 + 2,6
€/100 kg/net

– – – – – – van 61 € of meer doch minder dan 62,3 €

16 + 3,9
€/100 kg/net

– – – – – – van 59,7 € of meer doch minder dan 61 €

16 + 5,2
€/100 kg/net

– – – – – – van minder dan 59,7 €

16 + 10,6
€/100 kg/net

– – – – van 1 maart tot en met 31 oktober

16

– – – – van 1 november tot en met 31 december:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 64,9 € of meer

0805 29 00

16

– – – – – – van 63,6 € of meer doch minder dan 64,9 €

16 + 1,3
€/100 kg/net

– – – – – – van 62,3 € of meer doch minder dan 63,6 €

16 + 2,6
€/100 kg/net

– – – – – – van 61 € of meer doch minder dan 62,3 €

16 + 3,9
€/100 kg/net

– – – – – – van 59,7 € of meer doch minder dan 61 €

16 + 5,2
€/100 kg/net

– – – – – – van minder dan 59,7 €

16 + 10,6
€/100 kg/net

– – andere:
– – – wilkings:
– – – – van 1 januari tot en met eind februari:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 28,6 € of meer
– – – – – – van 28 € of meer doch minder dan 28,6 €

16
16 + 0,6
€/100 kg/net

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 810
▼B
BIJLAGE 2

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0805 29 00

(vervolg)
– – – – – – van 27,5 € of meer doch minder dan 28 €

16 + 1,1
€/100 kg/net

– – – – – – van 26,9 € of meer doch minder dan 27,5 €

16 + 1,7
€/100 kg/net

– – – – – – van 26,3 € of meer doch minder dan 26,9 €

16 + 2,3
€/100 kg/net

– – – – – – van minder dan 26,3 €

16 + 10,6
€/100 kg/net

– – – – van 1 maart tot en met 31 oktober

16

– – – – van 1 november tot en met 31 december:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 28,6 € of meer

16

– – – – – – van 28 € of meer doch minder dan 28,6 €

16 + 0,6
€/100 kg/net

– – – – – – van 27,5 € of meer doch minder dan 28 €

16 + 1,1
€/100 kg/net

– – – – – – van 26,9 € of meer doch minder dan 27,5 €

16 + 1,7
€/100 kg/net

– – – – – – van 26,3 € of meer doch minder dan 26,9 €

16 + 2,3
€/100 kg/net

– – – – – – van minder dan 26,3 €

16 + 10,6
€/100 kg/net

– – – andere:
– – – – van 1 januari tot en met eind februari:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 28,6 € of meer

16 (1)

– – – – – – van 28 € of meer doch minder dan 28,6 €

16 + 0,6
€/100 kg/net (1)

– – – – – – van 27,5 € of meer doch minder dan 28 €

16 + 1,1
€/100 kg/net (1)

– – – – – – van 26,9 € of meer doch minder dan 27,5 €

16 + 1,7
€/100 kg/net (1)

– – – – – – van 26,3 € of meer doch minder dan 26,9 €

16 + 2,3
€/100 kg/net (1)

– – – – – – van minder dan 26,3 €

16 + 10,6
€/100 kg/net (1)

– – – – van 1 maart tot en met 31 oktober

16 (1)

– – – – van 1 november tot en met 31 december:
– – – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – – van 28,6 € of meer

(1) WTO-tariefcontingenten.

16

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 811
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0805 29 00

0805 50

(vervolg)
– – – – – – van 28 € of meer doch minder dan 28,6 €

16 + 0,6
€/100 kg/net

– – – – – – van 27,5 € of meer doch minder dan 28 €

16 + 1,1
€/100 kg/net

– – – – – – van 26,9 € of meer doch minder dan 27,5 €

16 + 1,7
€/100 kg/net

– – – – – – van 26,3 € of meer doch minder dan 26,9 €

16 + 2,3
€/100 kg/net

– – – – – – van minder dan 26,3 €

16 + 10,6
€/100 kg/net

– citroenen (Citrus limon, Citrus limonum) en lemmetjes (Citrus aurantifolia,

Citrus latifolia):
0805 50 10

– – citroenen (Citrus limon, Citrus limonum):
– – – van 1 januari tot en met 30 april:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 46,2 € of meer

6,4 (208)

– – – – – van 45,3 € of meer doch minder dan 46,2 €

6,4 + 0,9
€/100 kg/net (208)

– – – – – van 44,4 € of meer doch minder dan 45,3 €

6,4 + 1,8
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 43,4 € of meer doch minder dan 44,4 €

6,4 + 2,8
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 42,5 € of meer doch minder dan 43,4 €

6,4 + 3,7
€/100 kg/net (1)

– – – – – van minder dan 42,5 €

6,4 + 25,6
€/100 kg/net (1)

– – – van 1 tot en met 31 mei:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 46,2 € of meer

6,4 (1)

– – – – – van 45,3 € of meer doch minder dan 46,2 €

6,4 + 0,9
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 44,4 € of meer doch minder dan 45,3 €

6,4 + 1,8
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 43,4 € of meer doch minder dan 44,4 €

6,4 + 2,8
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 42,5 € of meer doch minder dan 43,4 €

6,4 + 3,7
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 41,6 € of meer doch minder dan 42,5 €

6,4 + 4,6
€/100 kg/net (1)

(1) WTO-tariefcontingenten.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0805 50 10

(vervolg)
– – – – – van 40,7 € of meer doch minder dan 41,6 €

6,4 + 5,5
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 39,7 € of meer doch minder dan 40,7 €

6,4 + 6,5
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 38,8 € of meer doch minder dan 39,7 €

6,4 + 7,4
€/100 kg/net (1)

– – – – – van minder dan 38,8 €

6,4 + 25,6
€/100 kg/net (1)

– – – van 1 juni tot en met 31 juli:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 55,8 € of meer

6,4 (1)

– – – – – van 54,7 € of meer doch minder dan 55,8 €

6,4 + 1,1
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 53,6 € of meer doch minder dan 54,7 €

6,4 + 2,2
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 52,5 € of meer doch minder dan 53,6 €

6,4 + 3,3
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 51,3 € of meer doch minder dan 52,5 €

6,4 + 4,5
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 50,2 € of meer doch minder dan 51,3 €

6,4 + 5,6
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 49,1 € of meer doch minder dan 50,2 €

6,4 + 6,7
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 48 € of meer doch minder dan 49,1 €

6,4 + 7,8
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 46,9 € of meer doch minder dan 48 €

6,4 + 8,9
€/100 kg/net (1)

– – – – – van minder dan 46,9 €

6,4 + 25,6
€/100 kg/net (1)

– – – van 1 tot en met 15 augustus:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 55,8 € of meer

6,4

– – – – – van 54,7 € of meer doch minder dan 55,8 €

6,4 + 1,1
€/100 kg/net

– – – – – van 53,6 € of meer doch minder dan 54,7 €

6,4 + 2,2
€/100 kg/net

– – – – – van 52,5 € of meer doch minder dan 53,6 €

6,4 + 3,3
€/100 kg/net

– – – – – van 51,3 € of meer doch minder dan 52,5 €

6,4 + 4,5
€/100 kg/net

(1) WTO-tariefcontingenten.

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 813
▼B
BIJLAGE 2

GN-code

Omschrĳving

Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0805 50 10

(vervolg)
– – – – – van 50,2 € of meer doch minder dan 51,3 €

6,4 + 5,6
€/100 kg/net

– – – – – van 49,1 € of meer doch minder dan 50,2 €

6,4 + 6,7
€/100 kg/net

– – – – – van 48 € of meer doch minder dan 49,1 €

6,4 + 7,8
€/100 kg/net

– – – – – van minder dan 48 €

6,4 + 25,6
€/100 kg/net

– – – van 16 augustus tot en met 31 oktober:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 55,8 € of meer

6,4

– – – – – van 54,7 € of meer doch minder dan 55,8 €

6,4 + 1,1
€/100 kg/net

– – – – – van 53,6 € of meer doch minder dan 54,7 €

6,4 + 2,2
€/100 kg/net

– – – – – van 52,5 € of meer doch minder dan 53,6 €

6,4 + 3,3
€/100 kg/net

– – – – – van 51,3 € of meer doch minder dan 52,5 €

6,4 + 4,5
€/100 kg/net

– – – – – van minder dan 51,3 €

6,4 + 25,6
€/100 kg/net

– – – van 1 november tot en met 31 december:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 46,2 € of meer

6,4

– – – – – van 45,3 € of meer doch minder dan 46,2 €

6,4 + 0,9
€/100 kg/net

– – – – – van 44,4 € of meer doch minder dan 45,3 €

6,4 + 1,8
€/100 kg/net

– – – – – van 43,4 € of meer doch minder dan 44,4 €

6,4 + 2,8
€/100 kg/net

– – – – – van 42,5 € of meer doch minder dan 43,4 €

6,4 + 3,7
€/100 kg/net

– – – – – van minder dan 42,5 €

6,4 + 25,6
€/100 kg/net

0806

Druiven, rozijnen en krenten:

0806 10

– druiven:

0806 10 10

– – voor tafelgebruik:
– – – van 1 januari tot en met 14 juli:
– – – – van de soort „Empereur” (Vitis vinifera c.v.) van 1 tot en met 31 januari (1)

8

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld in titel II, onder F, van de
inleidende bepalingen.
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Omschrĳving

Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0806 10 10

(vervolg)
– – – – andere

11,5

– – – van 15 tot en met 20 juli

14,1

– – – van 21 juli tot en met 31 oktober:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 54,6 € of meer

14,1 (1)

– – – – – van 53,5 € of meer doch minder dan 54,6 €

17,6 + 1,1
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 52,4 € of meer doch minder dan 53,5 €

17,6 + 2,2
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 51,3 € of meer doch minder dan 52,4 €

17,6 + 3,3
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 50,2 € of meer doch minder dan 51,3 €

17,6 + 4,4
€/100 kg/net (1)

– – – – – van minder dan 50,2 €

17,6 + 9,6
€/100 kg/net (1)

– – – van 1 tot en met 20 november:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 47,6 € of meer

11,5

– – – – – van 46,6 € of meer doch minder dan 47,6 €

14,4 + 1
€/100 kg/net

– – – – – van 45,7 € of meer doch minder dan 46,6 €

14,4 + 1,9
€/100 kg/net

– – – – – van 44,7 € of meer doch minder dan 45,7 €

14,4 + 2,9
€/100 kg/net

– – – – – van 43,8 € of meer doch minder dan 44,7 €

14,4 + 3,8
€/100 kg/net

– – – – – van minder dan 43,8 €

14,4 + 9,6
€/100 kg/net

– – – van 21 november tot en met 31 december:
– – – – van de soort „Empereur” (Vitis vinifera c.v.) van 1 tot en met 31 decem

8

ber (2)
– – – – andere

0808

Appelen, peren en kweeperen, vers:

0808 10

– appelen:

0808 10 80

– – andere:

11,5

– – – van 1 januari tot en met 14 februari:

(1) WTO-tariefcontingenten.
(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld in titel II, onder F, van de
inleidende bepalingen.
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Omschrĳving

Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0808 10 80

(vervolg)
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 56,8 € of meer

4

– – – – – van 55,7 € of meer doch minder dan 56,8 €

6,4 + 1,1
€/100 kg/net

– – – – – van 54,5 € of meer doch minder dan 55,7 €

6,4 + 2,3
€/100 kg/net

– – – – – van 53,4 € of meer doch minder dan 54,5 €

6,4 + 3,4
€/100 kg/net

– – – – – van 52,3 € of meer doch minder dan 53,4 €

6,4 + 4,5
€/100 kg/net

– – – – – van minder dan 52,3 €

6,4 + 23,8
€/100 kg/net

– – – van 15 februari tot en met 31 maart:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 56,8 € of meer

4

– – – – – van 55,7 € of meer doch minder dan 56,8 €

6,4 + 1,1
€/100 kg/net

– – – – – van 54,5 € of meer doch minder dan 55,7 €

6,4 + 2,3
€/100 kg/net

– – – – – van 53,4 € of meer doch minder dan 54,5 €

6,4 + 3,4
€/100 kg/net

– – – – – van 52,3 € of meer doch minder dan 53,4 €

6,4 + 4,5
€/100 kg/net

– – – – – van 51,1 € of meer doch minder dan 52,3 €

6,4 + 5,7
€/100 kg/net

– – – – – van 50 € of meer doch minder dan 51,1 €

6,4 + 6,8
€/100 kg/net

– – – – – van minder dan 50 €

6,4 + 23,8
€/100 kg/net

– – – van 1 april tot en met 30 juni:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 56,8 € of meer

(1)
(2)
(3)
(4)

vrij

– – – – – van 55,7 € of meer doch minder dan 56,8 €

4,8 + 1,1
€/100 kg/
net (1) (2)

– – – – – van 54,5 € of meer doch minder dan 55,7 €

4,8 + 2,3
€/100 kg/
net (1) (3)

– – – – – van 53,4 € of meer doch minder dan 54,5 €

4,8 + 3,4
€/100 kg/
net (1) (4)

WTO-tariefcontingenten.
Autonoom douanerecht: 3 + 1,1 €/100 kg/net.
Autonoom douanerecht: 3 + 2,3 €/100 kg/net.
Autonoom douanerecht: 3 + 3,4 €/100 kg/net.
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Omschrĳving

Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0808 10 80

(vervolg)
– – – – – van 52,3 € of meer doch minder dan 53,4 €

4,8 + 4,5
€/100 kg/
net (1) (2)

– – – – – van 51,1 € of meer doch minder dan 52,3 €

4,8 + 5,7
€/100 kg/
net (1) (3)

– – – – – van 50 € of meer doch minder dan 51,1 €

4,8 + 6,8
€/100 kg/
net (1) (4)

– – – – – van 48,8 € of meer doch minder dan 50 €

4,8 + 8 €/100 kg/
net (1) (5)

– – – – – van minder dan 48,8 €

4,8 + 23,8
€/100 kg/
net (1) (6)

– – – van 1 tot en met 15 juli:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 45,7 € of meer

vrij

– – – – – van 44,8 € of meer doch minder dan 45,7 €

4,8 + 0,9
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 43,9 € of meer doch minder dan 44,8 €

4,8 + 1,8
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 43 € of meer doch minder dan 43,9 €

4,8 + 2,7
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 42 € of meer doch minder dan 43 €

4,8 + 3,7
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 41,1 € of meer doch minder dan 42 €

4,8 + 4,6
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 40,2 € of meer doch minder dan 41,1 €

4,8 + 5,5
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 39,3 € of meer doch minder dan 40,2 €

4,8 + 6,4
€/100 kg/net (1)

– – – – – van minder dan 39,3 €

4,8 + 23,8
€/100 kg/net (1)

– – – van 16 tot en met 31 juli:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 45,7 € of meer

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

vrij

– – – – – van 44,8 € of meer doch minder dan 45,7 €

4,8 + 0,9
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 43,9 € of meer doch minder dan 44,8 €

4,8 + 1,8
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 43 € of meer doch minder dan 43,9 €

4,8 + 2,7
€/100 kg/net (1)

WTO-tariefcontingenten.
Autonoom douanerecht: 3
Autonoom douanerecht: 3
Autonoom douanerecht: 3
Autonoom douanerecht: 3
Autonoom douanerecht: 3

+
+
+
+
+

4,5 €/100 kg/net.
5,7 €/100 kg/net.
6,8 €/100 kg/net.
8 €/100 kg/net.
23,8 €/100 kg/net.
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Omschrĳving

Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0808 10 80

(vervolg)
– – – – – van 42 € of meer doch minder dan 43 €

4,8 + 3,7
€/100 kg/net (1)

– – – – – van minder dan 42 €

4,8 + 23,8
€/100 kg/net (1)

– – – van 1 augustus tot en met 31 december:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 45,7 € of meer

9

– – – – – van 44,8 € of meer doch minder dan 45,7 €

11,2 + 0,9
€/100 kg/net

– – – – – van 43,9 € of meer doch minder dan 44,8 €

11,2 + 1,8
€/100 kg/net

– – – – – van 43 € of meer doch minder dan 43,9 €

11,2 + 2,7
€/100 kg/net

– – – – – van 42 € of meer doch minder dan 43 €

11,2 + 3,7
€/100 kg/net

– – – – – van minder dan 42 €

11,2 + 23,8
€/100 kg/net

0808 30

– peren:

0808 30 90

– – andere:
– – – van 1 tot en met 31 januari:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 51 € of meer

8

– – – – – van 50 € of meer doch minder dan 51 €

8 + 1 €/100 kg/
net

– – – – – van 49 € of meer doch minder dan 50 €

8 + 2 €/100 kg/
net

– – – – – van 47,9 € of meer doch minder dan 49 €

8 + 3,1 €/100 kg/
net

– – – – – van 46,9 € of meer doch minder dan 47,9 €

8 + 4,1 €/100 kg/
net

– – – – – van minder dan 46,9 €

8 + 23,8
€/100 kg/net

– – – van 1 februari tot en met 31 maart:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 51 € of meer

5

– – – – – van 50 € of meer doch minder dan 51 €

8 + 1 €/100 kg/
net

– – – – – van 49 € of meer doch minder dan 50 €

8 + 2 €/100 kg/
net

(1) WTO-tariefcontingenten.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0808 30 90

(vervolg)
– – – – – van 47,9 € of meer doch minder dan 49 €

8 + 3,1 €/100 kg/
net

– – – – – van 46,9 € of meer doch minder dan 47,9 €

8 + 4,1 €/100 kg/
net

– – – – – van minder dan 46,9 €

8 + 23,8
€/100 kg/net

– – – van 1 tot en met 30 april:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 51 € of meer

vrij

– – – – – van 50 € of meer doch minder dan 51 €

4 + 1 €/100 kg/
net (1)

– – – – – van 49 € of meer doch minder dan 50 €

4 + 2 €/100 kg/
net (2)

– – – – – van 47,9 € of meer doch minder dan 49 €

4 + 3,1 €/100 kg/
net (3)

– – – – – van 46,9 € of meer doch minder dan 47,9 €

4 + 4,1 €/100 kg/
net (4)

– – – – – van 45,9 € of meer doch minder dan 46,9 €

4 + 5,1 €/100 kg/
net (5)

– – – – – van 44,9 € of meer doch minder dan 45,9 €

4 + 6,1 €/100 kg/
net (6)

– – – – – van 43,9 € of meer doch minder dan 44,9 €

4 + 7,1 €/100 kg/
net (7)

– – – – – van minder dan 43,9 €
– – – van 1 mei tot en met 30 juni

4 + 23,8
€/100 kg/net (8)
2,5 MIN 1
€/100 kg/net

– – – van 1 tot en met 15 juli:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 46,5 € of meer

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Autonoom
Autonoom
Autonoom
Autonoom
Autonoom
Autonoom
Autonoom
Autonoom

vrij

– – – – – van 45,6 € of meer doch minder dan 46,5 €

4 + 0,9 €/100 kg/
net

– – – – – van 44,6 € of meer doch minder dan 45,6 €

4 + 1,9 €/100 kg/
net

– – – – – van 43,7 € of meer doch minder dan 44,6 €

4 + 2,8 €/100 kg/
net

douanerecht:
douanerecht:
douanerecht:
douanerecht:
douanerecht:
douanerecht:
douanerecht:
douanerecht:

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

+
+
+
+
+
+
+
+

1 €/100 kg/net.
2 €/100 kg/net.
3,1 €/100 kg/net.
4,1 €/100 kg/net.
5,1 €/100 kg/net.
6,1 €/100 kg/net.
7,1 €/100 kg/net.
23,8 €/100 kg/net.
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Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0808 30 90

(vervolg)
– – – – – van 42,8 € of meer doch minder dan 43,7 €

4 + 3,7 €/100 kg/
net

– – – – – van 41,9 € of meer doch minder dan 42,8 €

4 + 4,6 €/100 kg/
net

– – – – – van 40,9 € of meer doch minder dan 41,9 €

4 + 5,6 €/100 kg/
net

– – – – – van 40 € of meer doch minder dan 40,9 €

4 + 6,5 €/100 kg/
net

– – – – – van minder dan 40 €

4 + 23,8
€/100 kg/net

– – – van 16 tot en met 31 juli:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 46,5 € of meer

5

– – – – – van 45,6 € of meer doch minder dan 46,5 €

8 + 0,9 €/100 kg/
net

– – – – – van 44,6 € of meer doch minder dan 45,6 €

8 + 1,9 €/100 kg/
net

– – – – – van 43,7 € of meer doch minder dan 44,6 €

8 + 2,8 €/100 kg/
net

– – – – – van 42,8 € of meer doch minder dan 43,7 €

8 + 3,7 €/100 kg/
net

– – – – – van minder dan 42,8 €

8 + 23,8
€/100 kg/net

– – – van 1 augustus tot en met 31 oktober:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 38,8 € of meer

10,4 (1)

– – – – – van 38 € of meer doch minder dan 38,8 €

10,4 + 0,8
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 37,2 € of meer doch minder dan 38 €

10,4 + 1,6
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 36,5 € of meer doch minder dan 37,2 €

10,4 + 2,3
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 35,7 € of meer doch minder dan 36,5 €

10,4 + 3,1
€/100 kg/net (1)

– – – – – van minder dan 35,7 €

10,4 + 23,8
€/100 kg/net (1)

– – – van 1 november tot en met 31 december:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 51 € of meer
– – – – – van 50 € of meer doch minder dan 51 €

(1) WTO-tariefcontingenten.

10,4 (1)
10,4 + 1
€/100 kg/net (1)
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Omschrĳving

Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0808 30 90

(vervolg)
– – – – – van 49 € of meer doch minder dan 50 €

10,4 + 2
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 47,9 € of meer doch minder dan 49 €

10,4 + 3,1
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 46,9 € of meer doch minder dan 47,9 €

10,4 + 4,1
€/100 kg/net (1)

– – – – – van minder dan 46,9 €

10,4 + 23,8
€/100 kg/net (1)

0809

Abrikozen, kersen, perziken (nectarines daaronder begrepen), pruimen en
sleepruimen, vers:

0809 10 00

– abrikozen:
– – van 1 januari tot en met 31 mei

20 (1)

– – van 1 tot en met 20 juni:
– – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – van 107,1 € of meer

20 (1)

– – – – van 105 € of meer doch minder dan 107,1 €

20 + 2,1
€/100 kg/net (1)

– – – – van 102,8 € of meer doch minder dan 105 €

20 + 4,3
€/100 kg/net (1)

– – – – van 100,7 € of meer doch minder dan 102,8 €

20 + 6,4
€/100 kg/net (1)

– – – – van 98,5 € of meer doch minder dan 100,7 €

20 + 8,6
€/100 kg/net (1)

– – – – van minder dan 98,5 €

20 + 22,7
€/100 kg/net (1)

– – van 21 tot en met 30 juni:
– – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – van 87,3 € of meer

20 (1)

– – – – van 85,6 € of meer doch minder dan 87,3 €

20 + 1,7
€/100 kg/net (1)

– – – – van 83,8 € of meer doch minder dan 85,6 €

20 + 3,5
€/100 kg/net (1)

– – – – van 82,1 € of meer doch minder dan 83,8 €

20 + 5,2
€/100 kg/net (1)

– – – – van 80,3 € of meer doch minder dan 82,1 €

20 + 7 €/100 kg/
net (1)

– – – – van minder dan 80,3 €
– – van 1 tot en met 31 juli:
– – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:

(1) WTO-tariefcontingenten.

20 + 22,7
€/100 kg/net (1)
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Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0809 10 00

(vervolg)
– – – – van 77,1 € of meer

20 (1)

– – – – van 75,6 € of meer doch minder dan 77,1 €

20 + 1,5
€/100 kg/net (1)

– – – – van 74 € of meer doch minder dan 75,6 €

20 + 3,1
€/100 kg/net (1)

– – – – van 72,5 € of meer doch minder dan 74 €

20 + 4,6
€/100 kg/net (1)

– – – – van 70,9 € of meer doch minder dan 72,5 €

20 + 6,2
€/100 kg/net (1)

– – – – van minder dan 70,9 €

20 + 22,7
€/100 kg/net (1)

– – van 1 augustus tot en met 31 december

20 (1)

– kersen:

0809 21 00

– – zure kersen (Prunus cerasus):
– – – van 1 januari tot en met 30 april
– – – van 1 tot en met 20 mei

12
12 MIN 2,4
€/100 kg/net

– – – van 21 tot en met 31 mei:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 149,4 € of meer

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

12

– – – – – van 146,4 € of meer doch minder dan 149,4 €

12 + 3 €/100 kg/
net (2)

– – – – – van 143,4 € of meer doch minder dan 146,4 €

12 + 6 €/100 kg/
net (2)

– – – – – van 140,4 € of meer doch minder dan 143,4 €

12 + 9 €/100 kg/
net (2)

– – – – – van 137,4 € of meer doch minder dan 140,4 €

12 + 12
€/100 kg/net (2)

– – – – – van 50,7 € (3) of meer doch minder dan 137,4 €

12 + 27,4
€/100 kg/net (2)

– – – – – van 49,7 € (3) of meer doch minder dan 50,7 € (3)

12 + 27,4
€/100 kg/net (4)

– – – – – van 48,7 € (3) of meer doch minder dan 49,7 € (3)

12 + 27,4
€/100 kg/net (5)

– – – – – van 47,7 € (3) of meer doch minder dan 48,7 € (3)

12 + 27,4
€/100 kg/net (6)

WTO-tariefcontingenten.
Autonoom douanerecht: 12.
Invoerprijs autonoom vastgesteld.
Autonoom douanerecht: 12 + 1,0 €/100 kg/net.
Autonoom douanerecht: 12 + 2,0 €/100 kg/net.
Autonoom douanerecht: 12 + 3,0 €/100 kg/net.
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1

2

3

0809 21 00

(vervolg)
– – – – – van 46,6 € (1) of meer doch minder dan 47,7 € (1)
– – – – – van minder dan 46,6 € (1)

12 + 27,4
€/100 kg/net (2)
12 + 27,4
€/100 kg/net

– – – van 1 juni tot en met 15 juli:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 125,4 € of meer

12

– – – – – van 122,9 € of meer doch minder dan 125,4 €

12 + 2,5
€/100 kg/net (3)

– – – – – van 120,4 € of meer doch minder dan 122,9 €

12 + 5 €/100 kg/
net (3)

– – – – – van 117,9 € of meer doch minder dan 120,4 €

12 + 7,5
€/100 kg/net (3)

– – – – – van 115,4 € of meer doch minder dan 117,9 €

12 + 10
€/100 kg/net (3)

– – – – – van 50,7 € (1) of meer doch minder dan 115,4 €

12 + 27,4
€/100 kg/net (3)

– – – – – van 49,7 € (1) of meer doch minder dan 50,7 € (1)

12 + 27,4
€/100 kg/net (4)

– – – – – van 48,7 € (1) of meer doch minder dan 49,7 € (1)

12 + 27,4
€/100 kg/net (5)

– – – – – van 47,7 € (1) of meer doch minder dan 48,7 € (1)

12 + 27,4
€/100 kg/net (6)

– – – – – van 46,6 € (1) of meer doch minder dan 47,7 € (1)

12 + 27,4
€/100 kg/net (7)

– – – – – van minder dan 46,6 € (1)

12 + 27,4
€/100 kg/net

– – – van 16 tot en met 31 juli:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 125,4 € of meer

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Invoerprijs
Autonoom
Autonoom
Autonoom
Autonoom
Autonoom
Autonoom

12

– – – – – van 122,9 € of meer doch minder dan 125,4 €

12 + 2,5
€/100 kg/net (3)

– – – – – van 120,4 € of meer doch minder dan 122,9 €

12 + 5 €/100 kg/
net (3)

– – – – – van 117,9 € of meer doch minder dan 120,4 €

12 + 7,5
€/100 kg/net (3)

– – – – – van 115,4 € of meer doch minder dan 117,9 €

12 + 10
€/100 kg/net (3)

autonoom vastgesteld.
douanerecht: 12 + 4,1
douanerecht: 12.
douanerecht: 12 + 1,0
douanerecht: 12 + 2,0
douanerecht: 12 + 3,0
douanerecht: 12 + 4,1

€/100 kg/net.
€/100 kg/net.
€/100 kg/net.
€/100 kg/net.
€/100 kg/net.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0809 21 00

(vervolg)
– – – – – van 45,9 € (1) of meer doch minder dan 115,4 €

12 + 27,4
€/100 kg/net (2)

– – – – – van 45 € (1) of meer doch minder dan 45,9 € (1)

12 + 27,4
€/100 kg/net (3)

– – – – – van 44,1 € (1) of meer doch minder dan 45 € (1)

12 + 27,4
€/100 kg/net (4)

– – – – – van 43,1 € (1) of meer doch minder dan 44,1 € (1)

12 + 27,4
€/100 kg/net (5)

– – – – – van 42,2 € (1) of meer doch minder dan 43,1 € (1)

12 + 27,4
€/100 kg/net (6)

– – – – – van minder dan 42,2 € (1)

12 + 27,4
€/100 kg/net

– – – van 1 tot en met 10 augustus:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 91,6 € of meer
– – – – – van 89,8 € of meer doch minder dan 91,6 €

12 + 1,8
€/100 kg/net (2)

– – – – – van 87,9 € of meer doch minder dan 89,8 €

12 + 3,7
€/100 kg/net (2)

– – – – – van 86,1 € of meer doch minder dan 87,9 €

12 + 5,5
€/100 kg/net (2)

– – – – – van 84,1 € of meer doch minder dan 86,1 €

12 + 7,3
€/100 kg/net (2)

– – – – – van 45,9 € (1) of meer doch minder dan 84,1 €

12 + 27,4
€/100 kg/net (2)

– – – – – van 45 € (1) of meer doch minder dan 45,9 € (1)

12 + 27,4
€/100 kg/net (3)

– – – – – van 44,1 € (1) of meer doch minder dan 45 € (1)

12 + 27,4
€/100 kg/net (4)

– – – – – van 43,1 € (1) of meer doch minder dan 44,1 € (1)

12 + 27,4
€/100 kg/net (5)

– – – – – van 42,2 € (1) of meer doch minder dan 43,1 € (1)

12 + 27,4
€/100 kg/net (6)

– – – – – van minder dan 42,2 € (1)

– – – van 11 augustus tot en met 31 december

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Invoerprijs
Autonoom
Autonoom
Autonoom
Autonoom
Autonoom

12

autonoom vastgesteld.
douanerecht: 12.
douanerecht: 12 + 0,9
douanerecht: 12 + 1,8
douanerecht: 12 + 2,8
douanerecht: 12 + 3,7

€/100 kg/net.
€/100 kg/net.
€/100 kg/net.
€/100 kg/net.

12 + 27,4
€/100 kg/net
12
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0809 29 00

– – andere:
– – – van 1 januari tot en met 30 april
– – – van 1 tot en met 20 mei

12
12 MIN 2,4
€/100 kg/net

– – – van 21 tot en met 31 mei:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 149,4 € of meer

12 (1)

– – – – – van 146,4 € of meer doch minder dan 149,4 €

12 + 3 €/100 kg/
net (1)

– – – – – van 143,4 € of meer doch minder dan 146,4 €

12 + 6 €/100 kg/
net (1)

– – – – – van 140,4 € of meer doch minder dan 143,4 €

12 + 9 €/100 kg/
net (1)

– – – – – van 137,4 € of meer doch minder dan 140,4 €

12 + 12
€/100 kg/net (1)

– – – – – van minder dan 137,4 €

12 + 27,4
€/100 kg/net (1)

– – – van 1 tot en met 15 juni:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 125,4 € of meer

12 (1)

– – – – – van 122,9 € of meer doch minder dan 125,4 €

12 + 2,5
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 120,4 € of meer doch minder dan 122,9 €

12 + 5 €/100 kg/
net (1)

– – – – – van 117,9 € of meer doch minder dan 120,4 €

12 + 7,5
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 115,4 € of meer doch minder dan 117,9 €

12 + 10
€/100 kg/net (1)

– – – – – van minder dan 115,4 €

12 + 27,4
€/100 kg/net (1)

– – – van 16 juni tot en met 15 juli:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 125,4 € of meer

6 (1)

– – – – – van 122,9 € of meer doch minder dan 125,4 €

12 + 2,5
€/100 kg/net (1)

– – – – – van 120,4 € of meer doch minder dan 122,9 €

12 + 5 €/100 kg/
net (1)

– – – – – van 117,9 € of meer doch minder dan 120,4 €

12 + 7,5
€/100 kg/net (1)

(1) WTO-tariefcontingenten.
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GN-code

Omschrĳving

Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0809 29 00

(vervolg)
– – – – – van 115,4 € of meer doch minder dan 117,9 €

12 + 10
€/100 kg/net (1)

– – – – – van minder dan 115,4 €

12 + 27,4
€/100 kg/net (1)

– – – van 16 tot en met 31 juli:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 125,4 € of meer

12

– – – – – van 122,9 € of meer doch minder dan 125,4 €

12 + 2,5
€/100 kg/net

– – – – – van 120,4 € of meer doch minder dan 122,9 €

12 + 5 €/100 kg/
net

– – – – – van 117,9 € of meer doch minder dan 120,4 €

12 + 7,5
€/100 kg/net

– – – – – van 115,4 € of meer doch minder dan 117,9 €

12 + 10
€/100 kg/net

– – – – – van minder dan 115,4 €

12 + 27,4
€/100 kg/net

– – – van 1 tot en met 10 augustus:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 91,6 € of meer

12

– – – – – van 89,8 € of meer doch minder dan 91,6 €

12 + 1,8
€/100 kg/net

– – – – – van 87,9 € of meer doch minder dan 89,8 €

12 + 3,7
€/100 kg/net

– – – – – van 86,1 € of meer doch minder dan 87,9 €

12 + 5,5
€/100 kg/net

– – – – – van 84,1 € of meer doch minder dan 86,1 €

12 + 7,3
€/100 kg/net

– – – – – van minder dan 84,1 €

12 + 27,4
€/100 kg/net

– – – van 11 augustus tot en met 31 december

0809 30

– perziken (nectarines daaronder begrepen):

0809 30 10

– – nectarines:
– – – van 1 januari tot en met 10 juni

12

17,6

– – – van 11 tot en met 20 juni:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 88,3 € of meer
– – – – – van 86,5 € of meer doch minder dan 88,3 €

(1) WTO-tariefcontingenten.

17,6
17,6 + 1,8
€/100 kg/net
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Omschrĳving

Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0809 29 00

(vervolg)
– – – – – van 84,8 € of meer doch minder dan 86,5 €

17,6 + 3,5
€/100 kg/net

– – – – – van 83 € of meer doch minder dan 84,8 €

17,6 + 5,3
€/100 kg/net

– – – – – van 81,2 € of meer doch minder dan 83 €

17,6 + 7,1
€/100 kg/net

– – – – – van minder dan 81,2 €

17,6 + 13
€/100 kg/net

– – – van 21 juni tot en met 31 juli:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 77,6 € of meer

17,6

– – – – – van 76 € of meer doch minder dan 77,6 €

17,6 + 1,6
€/100 kg/net

– – – – – van 74,5 € of meer doch minder dan 76 €

17,6 + 3,1
€/100 kg/net

– – – – – van 72,9 € of meer doch minder dan 74,5 €

17,6 + 4,7
€/100 kg/net

– – – – – van 71,4 € of meer doch minder dan 72,9 €

17,6 + 6,2
€/100 kg/net

– – – – – van minder dan 71,4 €

17,6 + 13
€/100 kg/net

– – – van 1 augustus tot en met 30 september:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 60 € of meer
– – – – – van 58,8 € of meer doch minder dan 60 €

17,6 + 1,2
€/100 kg/net

– – – – – van 57,6 € of meer doch minder dan 58,8 €

17,6 + 2,4
€/100 kg/net

– – – – – van 56,4 € of meer doch minder dan 57,6 €

17,6 + 3,6
€/100 kg/net

– – – – – van 55,2 € of meer doch minder dan 56,4 €

17,6 + 4,8
€/100 kg/net

– – – – – van minder dan 55,2 €

17,6 + 13
€/100 kg/net

– – – van 1 oktober tot en met 31 december

0809 30 90

17,6

17,6

– – andere:
– – – van 1 januari tot en met 10 juni

17,6

– – – van 11 tot en met 20 juni:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 88,3 € of meer

17,6
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Omschrĳving

Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0809 30 10

(vervolg)
– – – – – van 86,5 € of meer doch minder dan 88,3 €

17,6 + 1,8
€/100 kg/net

– – – – – van 84,8 € of meer doch minder dan 86,5 €

17,6 + 3,5
€/100 kg/net

– – – – – van 83 € of meer doch minder dan 84,8 €

17,6 + 5,3
€/100 kg/net

– – – – – van 81,2 € of meer doch minder dan 83 €

17,6 + 7,1
€/100 kg/net

– – – – – van minder dan 81,2 €

17,6 + 13
€/100 kg/net

– – – van 21 juni tot en met 31 juli:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 77,6 € of meer

17,6

– – – – – van 76 € of meer doch minder dan 77,6 €

17,6 + 1,6
€/100 kg/net

– – – – – van 74,5 € of meer doch minder dan 76 €

17,6 + 3,1
€/100 kg/net

– – – – – van 72,9 € of meer doch minder dan 74,5 €

17,6 + 4,7
€/100 kg/net

– – – – – van 71,4 € of meer doch minder dan 72,9 €

17,6 + 6,2
€/100 kg/net

– – – – – van minder dan 71,4 €

17,6 + 13
€/100 kg/net

– – – van 1 augustus tot en met 30 september:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 60 € of meer

17,6

– – – – – van 58,8 € of meer doch minder dan 60 €

17,6 + 1,2
€/100 kg/net

– – – – – van 57,6 € of meer doch minder dan 58,8 €

17,6 + 2,4
€/100 kg/net

– – – – – van 56,4 € of meer doch minder dan 57,6 €

17,6 + 3,6
€/100 kg/net

– – – – – van 55,2 € of meer doch minder dan 56,4 €

17,6 + 4,8
€/100 kg/net

– – – – – van minder dan 55,2 €

17,6 + 13
€/100 kg/net

– – – van 1 oktober tot en met 31 december

0809 40

– pruimen en sleepruimen:

0809 40 05

– – pruimen:
– – – van 1 januari tot en met 10 juni

17,6

6,4
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Omschrĳving

Conventioneel dou
anerecht (%)

1

2

3

0809 40 05

(vervolg)
– – – van 11 tot en met 30 juni:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 69,6 € of meer

6,4

– – – – – van 68,2 € of meer doch minder dan 69,6 €

6,4 + 1,4
€/100 kg/net

– – – – – van 66,8 € of meer doch minder dan 68,2 €

6,4 + 2,8
€/100 kg/net

– – – – – van 65,4 € of meer doch minder dan 66,8 €

6,4 + 4,2
€/100 kg/net

– – – – – van 64 € of meer doch minder dan 65,4 €

6,4 + 5,6
€/100 kg/net

– – – – – van minder dan 64 €

6,4 + 10,3
€/100 kg/net

– – – van 1 juli tot en met 30 september:
– – – – met een invoerprijs per 100 kg nettogewicht:
– – – – – van 69,6 € of meer
– – – – – van 68,2 € of meer doch minder dan 69,6 €

12 + 1,4
€/100 kg/net

– – – – – van 66,8 € of meer doch minder dan 68,2 €

12 + 2,8
€/100 kg/net

– – – – – van 65,4 € of meer doch minder dan 66,8 €

12 + 4,2
€/100 kg/net

– – – – – van 64 € of meer doch minder dan 65,4 €

12 + 5,6
€/100 kg/net

– – – – – van minder dan 64 €

12 + 10,3
€/100 kg/net

– – – van 1 oktober tot en met 31 december

2009

12

6,4

Ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen) en ongegiste
groentesappen, zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde sui
ker of andere zoetstoffen:
– druivensap (druivenmost daaronder begrepen):

2009 61

– – met een brixwaarde van niet meer dan 30:

2009 61 10

– – – met een waarde van meer dan 18 € per 100 kg nettogewicht:
– – – – met een invoerprijs per hl:
– – – – – van 42,5 € of meer

22,4

– – – – – van 41,7 € of meer doch minder dan 42,5 €

22,4 + 0,8 €/hl

– – – – – van 40,8 € of meer doch minder dan 41,7 €

22,4 + 1,7 €/hl

– – – – – van 40 € of meer doch minder dan 40,8 €

22,4 + 2,5 €/hl
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1

2

3

2009 61 10

2009 69

(vervolg)
– – – – – van 39,1 € of meer doch minder dan 40 €

22,4 + 3,4 €/hl

– – – – – van minder dan 39,1 €

22,4 + 27 €/hl

– – ander:
– – – met een brixwaarde van meer dan 67:

2009 69 19

– – – – ander:
– – – – – met een invoerprijs per hl:
– – – – – – van 212,4 € of meer

40 (1)

– – – – – – van 208,2 € of meer doch minder dan 212,4 €

40 + 4,2 €/hl (1)

– – – – – – van 203,9 € of meer doch minder dan 208,2 €

40 + 8,5 €/hl (1)

– – – – – – van 199,7 € of meer doch minder dan 203,9 €

40 + 12,7 €/hl (1)

– – – – – – van 195,4 € of meer doch minder dan 199,7 €

40 + 17 €/hl (1)

– – – – – – van minder dan 195,4 €

40 + 121 €/hl (1)

– – – met een brixwaarde van meer dan 30 doch niet meer dan 67:
– – – – met een waarde van meer dan 18 € per 100 kg nettogewicht:

2009 69 51

– – – – – geconcentreerd:
– – – – – – met een invoerprijs per hl:
– – – – – – – van 209,4 € of meer

2009 69 59

22,4 (1)

– – – – – – – van 205,2 € of meer doch minder dan 209,4 €

22,4 + 4,2
€/hl (1)

– – – – – – – van 201 € of meer doch minder dan 205,2 €

22,4 + 8,4
€/hl (1)

– – – – – – – van 196,8 € of meer doch minder dan 201 €

22,4 + 12,6
€/hl (1)

– – – – – – – van 192,6 € of meer doch minder dan 196,8 €

22,4 + 16,8
€/hl (1)

– – – – – – – van minder dan 192,6 €

22,4 + 131
€/hl (1)

– – – – – ander:
– – – – – – met een invoerprijs per hl:
– – – – – – – van 42,5 € of meer

22,4

– – – – – – – van 41,7 € of meer doch minder dan 42,5 €

22,4 + 0,8 €/hl

– – – – – – – van 40,8 € of meer doch minder dan 41,7 €

22,4 + 1,7 €/hl

– – – – – – – van 40 € of meer doch minder dan 40,8 €

22,4 + 2,5 €/hl

– – – – – – – van 39,1 € of meer doch minder dan 40 €

22,4 + 3,4 €/hl

– – – – – – – van minder dan 39,1 €

22,4 + 27 €/hl

(1) WTO-tariefcontingenten.
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1

2

3

2204

Wijn van verse druiven, wijn waaraan alcohol is toegevoegd daaronder be
grepen; druivenmost, andere dan bedoeld bij post 2009:

2204 30

– andere druivenmost:
– – andere:
3

– – – met een dichtheid van niet meer dan 1,33 g/cm

bij 20 °C en met een
effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 1 % vol:

2204 30 92

– – – – geconcentreerd:
– – – – – met een invoerprijs per hl:
– – – – – – van 209,4 € of meer

2204 30 94

22,4 + 20,6
€/100 kg/net

– – – – – – van 205,2 € of meer doch minder dan 209,4 €

22,4 + 4,2 €/hl +
20,6 €/100 kg/net

– – – – – – van 201 € of meer doch minder dan 205,2 €

22,4 + 8,4 €/hl +
20,6 €/100 kg/net

– – – – – – van 196,8 € of meer doch minder dan 201 €

22,4 + 12,6 €/hl
+ 20,6 €/100 kg/
net

– – – – – – van 192,6 € of meer doch minder dan 196,8 €

22,4 + 16,8 €/hl
+ 20,6 €/100 kg/
net

– – – – – – van minder dan 192,6 €

22,4 + 131 €/hl
+ 20,6 €/100 kg/
net

– – – – andere:
– – – – – met een invoerprijs per hl:
– – – – – – van 42,5 € of meer

22,4 + 20,6
€/100 kg/net

– – – – – – van 41,7 € of meer doch minder dan 42,5 €

22,4 + 0,8 €/hl +
20,6 €/100 kg/net

– – – – – – van 40,8 € of meer doch minder dan 41,7 €

22,4 + 1,7 €/hl +
20,6 €/100 kg/net

– – – – – – van 40 € of meer doch minder dan 40,8 €

22,4 + 2,5 €/hl +
20,6 €/100 kg/net

– – – – – – van 39,1 € of meer doch minder dan 40 €

22,4 + 3,4 €/hl +
20,6 €/100 kg/net

– – – – – – van minder dan 39,1 €

22,4 + 27 €/hl +
20,6 €/100 kg/net

– – – andere:
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1

2

3

2204 30 96

– – – – geconcentreerd:
– – – – – met een invoerprijs per hl:
– – – – – – van 212,4 € of meer

2204 30 98

40 + 20,6
€/100 kg/net

– – – – – – van 208,2 € of meer doch minder dan 212,4 €

40 + 4,2 €/hl +
20,6 €/100 kg/net

– – – – – – van 203,9 € of meer doch minder dan 208,2 €

40 + 8,5 €/hl +
20,6 €/100 kg/net

– – – – – – van 199,7 € of meer doch minder dan 203,9 €

40 + 12,7 €/hl +
20,6 €/100 kg/net

– – – – – – van 195,4 € of meer doch minder dan 199,7 €

40 + 17 €/hl +
20,6 €/100 kg/net

– – – – – – van minder dan 195,4 €

40 + 121 €/hl +
20,6 €/100 kg/net

– – – – andere:
– – – – – met een invoerprijs per hl:
– – – – – – van 42,5 € of meer

40 + 20,6
€/100 kg/net

– – – – – – van 41,7 € of meer doch minder dan 42,5 €

40 + 0,8 €/hl +
20,6 €/100 kg/net

– – – – – – van 40,8 € of meer doch minder dan 41,7 €

40 + 1,7 €/hl +
20,6 €/100 kg/net

– – – – – – van 40 € of meer doch minder dan 40,8 €

40 + 2,5 €/hl +
20,6 €/100 kg/net

– – – – – – van 39,1 € of meer doch minder dan 40 €

40 + 3,4 €/hl +
20,6 €/100 kg/net

– – – – – – van minder dan 39,1 €

40 + 27 €/hl +
20,6 €/100 kg/net
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AFDELING II
LIJSTEN

VAN FARMACEUTISCHE STOFFEN DIE VRIJ
RECHTEN KUNNEN WORDEN INGEVOERD

VAN
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BIJLAGE 3
LIJST VAN DOOR DE WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE
VASTGESTELDE INTERNATIONALE GENERIEKE BENAMINGEN
(INN) VOOR FARMACEUTISCHE STOFFEN WAAROP GEEN
RECHTEN VAN TOEPASSING ZIJN
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GN-code

2818 30 00
2833 22 00
2842 10 00
2842 90 80

2843 30 00

2843 90 90

2844 40 20
2844 40 30

CAS RN

1330-44-5
61115-28-4
12408-47-8
71205-22-6
0-00-0
12247-75-5
12304-65-3
12539-23-0
41342-54-5
66827-12-1
74978-16-8
119175-48-3
10210-36-3
12244-57-4
16925-51-2
34031-32-8
15663-27-1
41575-94-4
61825-94-3
62816-98-2
62928-11-4
74790-08-2
95734-82-0
96392-96-0
103775-75-3
110172-45-7
111490-36-9
111523-41-2
129580-63-8
135558-11-1
141977-79-9
146665-77-2
172903-00-3
181630-15-9
274679-00-4
759457-82-4
14932-42-4
0-00-0
0-00-0
0-00-0
881-17-4
1187-56-0
5579-94-2
7790-26-3
8016-07-7
8027-28-9
10039-53-9
13115-03-2
13422-53-2
15251-14-6
15690-63-8
15845-98-4
17033-82-8
17033-83-9
17692-74-9

Benaming

algeldraat
alusulf
simaldraat
almasilaat
almagodraat
almadrate sulfate
hydrotalciet
vangatalciet
carbaldraat
almagaat
magaldraat
fermagaat
natriumaurotiosulfaat
natriumaurothiomalaat
aurothioglycanide
auranofin
cisplatine
carboplatin
oxaliplatin
ormaplatin
iproplatin
spiroplatin
nedaplatin
dexormaplatin
miboplatin
sebriplatin
zeniplatin
enloplatin
satraplatin
lobaplatin
miriplatin
eptaplatin
triplatintetranitraat
picoplatin
padoporfin
padeliporfin
xenon (133Xe)
fibrinogeen (125I)
macrosalb (99mTc)
macrosalb (131I)
natriumiodohippuraat (131I)
selenomethionine (75Se)
merisoprol (197Hg)
natriumiodide (131I)
ethiodizedolie (131I)
natriumfosfaat (32P)
natriumchromaat (51Cr)
cyanocobalamin (57Co)
cyanocobalamin (60Co)
rosebengal (131I) natrium
cesium (131Cs) chloride
natriumiotalamaat (131I)
iometin (125I)
iometin (131I)
natriumiotalamaat (125I)
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BIJLAGE 3

GN-code

2844 40 30

2844 40 80
2845 90 10

2845 90 90
2846 90 20

CAS RN

Benaming
(vervolg)

18195-32-9
24359-64-6
41183-64-6
42220-21-3
54063-42-2
54182-60-4
54510-20-2
64461-80-9
74855-17-7
75917-92-9
77679-27-7
92812-82-3
94153-50-1
104716-22-5
105851-17-0
106417-28-1
109581-73-9
113716-48-6
121281-41-2
123748-56-1
127396-36-5
131608-78-1
136794-86-0
142481-95-6
154427-83-5
155798-07-5
157476-76-1
165942-79-0
172398-69-5
178959-14-3
225239-31-6
308060-75-5
476413-07-7
10043-49-9
35523-45-6
122431-96-3
474641-19-5
12448-24-7
72573-82-1
80529-93-7
113662-23-0
117827-80-2
120066-54-8
131069-91-5
131410-48-5
135326-11-3
138721-73-0
193901-90-5
227622-74-4
280776-87-6
544697-52-1
770691-21-9

cyanocobalamin (58Co)
natriumiodide (125I)
gallium (67Ga) citraat
iodocholesterol (131I)
ferrine (59Fe) citraat injectie
tolpovidon (131I)
iodocetilinezuur (123I)
chlormerodrin (197Hg)
iocanlidinezuur (123I)
iofetamine (123I)
iobenguan (131I)
fluorodopa (18F)
mespiperon (11C)
technetium (99mTc) teboroxime
fludeoxyglucose (18F)
technetium (99mTc) siboroxim
technetium (99mTc) sestamibi
iolopride (123I)
technetium (99mTc) bicisaat
jodofiltinezuur (123I)
iomazenil (123I)
technetium(99mTc)nitridocade
iometopan (123I)
technetium (99mTc) furifosmin
samarium (153Sm) lexidronam
ioflupan (123I)
technetium (99mTc) pintumomab
technetium (99mTc) nofetumomab merpentan
iodinated (125I) human serum albumin
technetium (99mTc) apcitide
technetium (99mTc) fanolesomab
gejodeerd (131I) serumalbumin, menselijk
yttrium (90Y) tacatuzumab tetraxetan
goud (198Au), colloïdaal
fludalanine
zilascorb (2H)
deutolperison
natriumborocaptaat (10B)
gadoterinezuur
gadopentetinezuur
gadobeninezuur
gadopenamide
gadoteridol
gadoversetamide
gadodiamide
gadoxetzuur
sprodiamide
gadofosveset
gadomelitol
gadocoletinezuur
gadodenteraat
gadobutrol
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BIJLAGE 3

GN-code

2852 10 00

CAS RN

Benaming

54-64-8

thiomersal

62-37-3

chloormerodrine

129-16-8

merbromine

492-18-2

mersalyl

498-73-7

mercurobutol

4386-35-0

meraleinnatrium

5964-24-9

natriumtimerfonaat

8017-88-7

fenylkwikboraat

14235-86-0

hydrargafeen

16509-11-8

otimeraatnatrium

20223-84-1

mercaptomerin

26552-50-1

mercuderamide

2902 19 00

75-19-4

2902 90 00

75078-91-0

2903 39 28

76-19-7

cyclopropaan
temaroteen
perflutren

354-92-7

perflisobutaan

355-25-9

perflubutaan

355-42-0

perflexaan

2903 77 60

76-14-2

cryofluoraan

2903 78 00

307-43-7

perflubrodec

423-55-2

perflubron

2903 79 30

124-72-1

tefluran

2903 79 80

151-67-7

halothaan

2903 89 80

306-94-5

perflunafeen

1715-40-8

bromocicleen

2903 92 00

50-29-3

clofenotaan

2903 99 80

53-19-0

mitotan

479-68-5

2904 10 00

2904 99 00

2905 29 90
2905 39 95

2905 49 00

broparestrol

34563-73-0

feniodiumchloride

56917-29-4

fluretofeen

5560-69-0

ethyldibunaat

6223-35-4

natriumgualenaat

14992-59-7

natriumdibunaat

21668-77-9

eprodisaat

99287-30-6

egualeen

124-88-9

dimethiodalnatrium

126-31-8

methiodalnatrium

77-75-8

methylpentynol

55-98-1

busulfan

35449-36-6

gemcadiol

64218-02-6

plaunotol

299-75-2

treosulfan

7518-35-6

mannosulfan
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BIJLAGE 3

GN-code

2905 51 00
2905 59 98

2906 11 00
2906 19 00

2906 29 00

2907 19 90

2907 29 00

2908 19 00

CAS RN

113-18-8
52-51-7
57-15-8
488-41-5
2209-86-1
10318-26-0
24403-04-1
89-78-1
67-96-9
19793-20-5
23089-26-1
29474-12-2
57333-96-7
112965-21-6
131918-61-1
134404-52-7
163217-09-2
199798-84-0
524067-21-8
79-93-6
583-03-9
13980-94-4
14088-71-2
15687-18-0
56430-99-0
104561-36-6
1300-94-3
2078-54-8
5591-47-9
13741-18-9
56-53-1
57-91-0
84-17-3
85-95-0
130-73-4
5635-50-7
10457-66-6
27686-84-6
59-50-7
70-30-4
88-04-0
97-23-4
120-32-1
133-53-9
145-94-8
6915-57-7
10572-34-6
15686-33-6
34633-34-6
37693-01-9
64396-09-4
65634-39-1
125722-16-9

Benaming

etchloorvynol
bronopol
chloorbutaanol
mitobronitol
loprodiol
mitolactol
debropol
racementhol
dihydrotachysterol
bolandiol
levomenol
cimepanol
tacalcitol
calcipotriol
paricalcitol
seocalcitol
inecalcitol
elocalcitol
becocalcidiol
fenaglycodol
fenipentol
metaglycodol
proclonol
fenpentadiol
flumecinol
doretinel
amylmetacresol
propofol
cyclomenol
xibornol
diethylstilboestrol
alfatradiol
dieënoestrol
benzestrol
methestrol
hexoestrol
gerochinol
masoprocol
chloorkresol
hexachlorofeen
chloorxylenol
dichlorofeen
chlorofeen
dichloorxylenol
clorindanol
bibrocathol
cicliomenol
biclotymol
bifluranol
clofoctol
terfluranol
pentafluranol
enofelast
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BIJLAGE 3

GN-code

2908 99 00

2909 19 90

2909 20 00
2909 30 90

2909 49 80

2909 50 00

2910 40 00
2910 90 00
2911 00 00

2912 19 00
2914 19 90
2914 29 00
2914 39 00

CAS RN

4444-23-9
20123-80-2
57775-26-5
78480-14-5
10331-57-4
39224-48-1
76-38-0
333-36-8
406-90-6
679-90-3
13838-16-9
26675-46-7
28523-86-6
57041-67-5
56689-41-9
569-57-3
777-11-7
24150-24-1
55837-16-6
80844-07-1
59-47-2
93-14-1
104-29-0
544-62-7
2216-77-5
3102-00-9
3671-05-4
13021-53-9
26159-36-4
27318-86-1
63834-83-3
128607-22-7
131875-08-6
302904-82-1
341524-89-8
103-16-2
150-76-5
1321-14-8
2174-64-3
3380-30-1
3380-34-5
60-57-1
1954-28-5
78-12-6
3563-58-4
6055-48-7
111-30-8
6809-52-5
2226-11-1
82-66-6
83-12-5
55845-78-8
85969-07-9

Benaming

persilinezuur
calciumdobesilaat
sultosilinezuur
dicresuleen
niclofolan
nitroclofeen
methoxyfluraan
flurotyl
fluroxeen
rofluran
enfluran
isofluran
sevofluran
desfluran
alifluran
chloortrianiseen
haloprogin
terameprocol
entsufon
etofenprox
mefenesine
guaifenesine
chloorfenesine
batilol
dibuprol
febuprol
fenocinol
terbuprol
naproxol
floverine
guaietolin
ospemifeen
lexacalcitol
atocalcitol
fispemifeen
monobenzon
mequinol
sulfogaiacol
flamenol
soneclosan
triclosan
dieldrine
etoglucid
petrichloral
chloralodol
toloxychlorinol
glutaaral
teprenon
bornelon
difenadion
fenindion
xenipenton
budotitan
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BIJLAGE 3
GN-code

2914 40 90

2914 50 00

2914 62 00
2914 69 80

2914 79 00

CAS RN

128-20-1
465-53-2
565-99-1
2673-23-6
14107-37-0
20098-14-0
21208-26-4
23930-19-0
35100-44-8
38398-32-2
50673-97-7
158440-71-2
70-70-2
114-43-2
117-37-3
131-53-3
131-57-7
480-22-8
579-23-7
1641-17-4
1843-05-6
2295-58-1
7114-11-6
18493-30-6
27762-78-3
42924-53-8
52479-85-3
70356-09-1
75464-11-8
112018-00-5
303-98-0
117-10-2
319-89-1
863-61-6
4042-30-2
14561-42-3
58186-27-9
80809-81-0
88426-33-9
130-37-0
957-56-2
1146-98-1
1146-99-2
1470-35-5
1879-77-2
3030-53-3
4065-45-6
6723-40-6
15687-21-5
16469-74-2
49561-92-4
56219-57-9
95233-18-4
116313-94-1
134308-13-7
274925-86-9

Benaming

eltanolon
cyclopregnol
renanolon
xenygloxal
alfadolon
idramanton
dimepregneen
alfaxalon
endrison
ganaxolon
colestolon
irofulven
paroxypropion
desaspidin
anisindion
dioxybenzon
oxybenzon
ditranol
cyclovalon
mexenon
octabenzon
flopropion
nafthonon
metochalcon
ketoxal
nabumeton
exifon
avobenzon
butantron
tebufelon
ubidecarenon
dantron
tetrochinon
menatetrenon
parvachon
menocton
idebenon
docebenon
buparvachon
menadion-natriumbisulfiet
fluindion
bromindion
clorindion
isobromindion
doxibetasol
clofenoxyde
sulisobenzon
fluindarol
flumedroxon
hydromadinon
nivimedon
arildon
atovachon
nitecapon
tolcapon
nebicapon
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BIJLAGE 3
GN-code

2915 39 00

2915 70 40
2915 90 70

2916 19 95

2916 20 00

2916 39 90

2917 13 90
2917 19 80

CAS RN

102-76-1
514-50-1
2624-43-3
5984-83-8
83282-71-7
91431-42-4
99107-52-5
555-44-2
99-66-1
124-07-2
7008-02-8
76584-70-8
77372-61-3
185517-21-9
51-77-4
506-26-3
6217-54-5
10417-94-4
81485-25-8
83689-23-0
25229-42-9
26002-80-2
52645-53-1
69915-62-4
75867-00-4
99-79-6
959-10-4
1085-91-2
1553-60-2
5104-49-4
5728-52-9
7698-97-7
15301-67-4
17692-38-5
24645-20-3
28168-10-7
33159-27-2
34148-01-1
36616-52-1
36950-96-6
37529-08-1
51146-56-6
51543-39-6
51543-40-9
55837-18-8
57144-56-6
71109-09-6
84392-17-6
91587-01-8
95040-85-0
153559-49-0
123-99-9
53-10-1
577-11-7

Benaming

triacetine
acebrochol
cyclofenil
fenabuteen
acefluranol
lonapaleen
bunaprolast
tripalmitin
valpronzuur
octaanzuur
iodetryl
valproaatseminatrium
valproaatpivoxil
arundinezuur
gefarnaat
gamoleninezuur
doconexent
icosapent
peretinoïne
molfarnaat
cicrotonzuur
fenothrin
permethrine
loxanast
fenfluthrin
jofendylaat
xenbucin
nafcapronzuur
ibufenac
flurbiprofeen
felbinac
fenestrel
feneritrol
fluprofeen
hexaprofeen
tetriprofeen
ecabet
clidanac
fenclorac
cicloprofeen
mexoprofeen
dexibuprofeen
esflurbiprofeen
tarenflurbil
butibufeen
isoprofeen
vedaprofeen
xenalipin
pelretin
xenyhexenic acid
bexaroteen
azelaïnezuur
hydroxydionnatriumsuccinaat
docusaatnatrium
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BIJLAGE 3

GN-code

2917 34 00
2918 11 00
2918 16 00
2918 19 98

2918 22 00
2918 23 00

2918 29 00

2918 30 00

CAS RN

131-67-9
15145-14-9
23835-15-6
128-13-2
456-59-7
474-25-9
503-49-1
512-16-3
5793-88-4
5977-10-6
7007-81-0
7009-49-6
17140-60-2
17692-20-5
26976-72-7
31221-85-9
34150-62-4
54845-95-3
57808-63-6
68635-50-7
78919-13-8
81093-37-0
111149-90-7
121009-77-6
156965-06-9
174022-42-5
55482-89-8
64496-66-8
118-56-9
552-94-3
58703-77-8
83-40-9
96-84-4
153-43-5
322-79-2
486-79-3
490-79-9
1884-24-8
4955-90-2
7009-60-1
15534-92-6
22494-27-5
22494-42-4
81-23-2
145-41-5
519-95-9
892-01-3
2522-81-8
22071-15-4
22161-81-5
32808-51-8
36330-85-5
41387-02-4
58182-63-1
63472-04-8
68767-14-6
69956-77-0
112665-43-7

Benaming

ftalofyne
ciclactaat
kaliumglucaldraat
ursodeoxycholzuur
cyclandelaat
chenodeoxycholzuur
meglutol
cyclobutyrol
calciumsaccharaat
fencibutirol
trethocaninezuur
natriumhexacyclonaat
calciumglucoheptonaat
cyclobutaanzuur
aceburinezuur
ibuverine
calciumnatriumferriclaat
icomucret
cicloxilinezuur
deloxolon
iloprost
pravastatin
lodelaben
tenivastatine
tisocalcitaat
bevirimat
guacetisal
salafibraat
homosalaat
salsalaat
sulprosal
hydroxytoluylzuur
iofenoiczuur
clorindaanzuur
triflusal
dipyrocetyl
gentisinezuur
cynarine
natriumgentisaat
feniodolnatrium
terbuficin
flufenisal
diflunisal
dehydrocholzuur
natriumdehydrocholaat
florantyron
hexacypron
pibecarb
ketoprofen
dexketoprofeen
bucloxinezuur
fenbufeen
lexofenac
itanoxon
metbufeen
loxoprofeen
pelubiprofeen
seratrodast
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BIJLAGE 3

GN-code

2918 99 90

CAS RN

51-24-1
51-26-3
58-54-8
104-28-9
471-53-4
517-18-0
554-24-5
579-94-2
637-07-0
882-09-7
2181-04-6
2217-44-9
2260-08-4
3562-99-0
3771-19-5
4138-96-9
5129-14-6
5697-56-3
5711-40-0
7706-67-4
12214-50-5
13739-02-1
139403-31-9
14613-30-0
14929-11-4
17243-33-3
22131-79-9
22204-53-1
22494-47-9
24818-79-9
25812-30-0
26281-69-6
29679-58-1
30299-08-2
31581-02-9
34645-84-6
35703-32-3
39087-48-4
40596-69-8
41791-49-5
41826-92-0
49562-28-9
52214-84-3
52247-86-6
54350-48-0
54419-31-7
55079-83-9
55902-94-8
55937-99-0
56049-88-8
56488-59-6
61887-16-9
64506-49-6
66984-59-6
68170-97-8
68548-99-2
74168-02-8
74168-08-4
76676-34-1

Benaming

tiratricol
thyropropinezuur
etacrynzuur
cinoxaat
enoxolon
methallenestril
fenobutiodil
menglytaat
clofibraat
clofibrinezuur
kaliumcanrenoaat
joodftaleinenatrium
acetiromaat
menbuton
nafenopin
canrenonzuur
anisacril
carbenoxolon
bromebrinezuur
dimecrotinezuur
natriumglucaspaldraat
diacerein
pimilprost
magnesiumclofibraat
simfibraat
fepentolinezuur
alclofenac
naproxeen
clobuzarit
aluminiumclofibraat
gemfibrozil
exiprobeen
fenoprofen
clinofibraat
cinoxolon
fenclofenac
cinametinezuur
calciumclofibraat
methopreen
lonaprofeen
trepibuton
fenofibraat
ciprofibraat
cicloxolon
etretinaat
fenirofibraat
acitretin
sitofibraat
beclobraat
indacrinone
terbufibrol
dulofibraat
sofalcon
cinfenoac
palmoxirinezuur
oxindanac
bakeprofen
losmiprofeen
oxprenoaatkalium

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 843
▼B
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GN-code

2918 99 90

2919 90 00

2920 19 00
2920 90 10

2920 90 70

2921 19 50
2921 19 99

CAS RN

Benaming
(vervolg)

77858-21-0
84290-27-7
84386-11-8
88431-47-4
96609-16-4
106685-40-9
124083-20-1
157283-68-6
161172-51-6
183293-82-5
251565-85-2
476436-68-7
62-73-7
83-86-3
306-52-5
470-90-6
522-40-7
6064-83-1
17196-88-2
21466-07-9
28841-62-5
65708-37-4
258516-89-1
299-84-3
2104-96-3
126-92-1
139-88-8
1612-30-2
5634-37-7
88426-32-8
78-11-5
1607-17-6
2612-33-1
2921-92-8
7297-25-8
15825-70-4
163133-43-5
2624-44-4
51-75-2
107-35-7
123-82-0
124-28-7
338-83-0
502-59-0
503-01-5
543-82-8
555-77-1
3151-59-5
3687-18-1
3735-65-7
13946-02-6
36505-83-6
61822-36-4

velaresol
tucaresol
baxitozine
clomoxir
lifibrol
adapaleen
etomoxir
travoprost
etalocib
gemcabeen
tesaglitazar
naveglitazar
dichloorvos
fytinezuur
triclofos
clofenvinfos
fosfoestrol
fosfosal
vincofos
bromofenofos
atrinositol
flufosal
fospropofol
fenclofos
bromofos
natriumetasulfaat
natriumtetradecylsulfaat
menadiolnatriumsulfaat
cloretaat
ursulcholinezuur
pentaerithrityltetranitraat
pentrinitrol
clonitraat
propatylnitraat
eritrityltetranitraat
mannitolhexanitraat
naproxcinod
etamsylaat
chloormethine
taurine
tuaminoheptaan
dimantine
perfluamine
octamylamine
isomethepteen
octodrine
trichlormethine
hetaflur
tramiprosaat
butynamine
iproheptine
dectaflur
diprobutine

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 844
▼B
BIJLAGE 3

GN-code

2921 29 00
2921 30 99

2921 45 00
2921 46 00

2921 49 00

CAS RN

112-24-3
9011-04-5
60-40-2
101-40-6
102-45-4
768-94-5
3570-07-8
6192-97-8
13392-28-4
19982-08-2
79594-24-4
219810-59-0
494-03-1
51-64-9
122-09-8
156-08-1
156-34-3
300-62-9
457-87-4
1209-98-9
7262-75-1
17243-57-1
50-48-6
72-69-5
93-88-9
100-92-5
102-05-6
150-59-4
155-09-9
303-53-7
341-00-4
390-64-7
434-43-5
438-60-8
458-24-2
461-78-9
555-57-7
2201-15-2
3239-44-9
4255-23-6
5118-29-6
5118-30-9
5580-32-5
5581-40-8
5632-44-0
5966-41-6
7273-99-6
7395-90-6
10262-69-8
10389-73-8
13042-18-7
13364-32-4
13977-33-8
14334-40-8
14611-51-9

Benaming

trientine
hexadimethrinebromide
mecamylamine
propylhexedrine
cyclopentamine
amantadine
dimecamine
levopropylhexedrine
rimantadine
memantine
somantadine
neramexaan
chloornafazine
dexamfetamine
feentermine
benzfetamine
levamfetamine
amfetamine
etilamfetamine
fencamfamine
lefetamine
mefenorex
amitriptyline
nortriptyline
fenpromethamine
mefentermine
dibemethine
alverine
tranylcypromine
cyclobenzaprine
etifelmine
prenylamine
pentorex
protriptyline
fenfluramine
chloorfentermine
pargyline
eticyclidine
dexfenfluramine
alfetamine
melitraceen
litraceen
ortetamine
dimefadan
tolpropamine
diisopromine
gamfexine
indriline
maprotiline
clortermine
fendiline
clobenzorex
demelverine
pramiverine
selegiline

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 845
▼B
BIJLAGE 3

GN-code

2921 49 00

2921 59 90

2922 11 00
2922 14 00
2922 19 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

15301-54-9
15686-27-8
15793-40-5
17243-39-9
17279-39-9
19992-80-4
27466-27-9
35764-73-9
35941-65-2
37577-24-5
47166-67-6
52795-02-5
54063-48-8
57653-27-7
64015-58-3
65472-88-0
79617-96-2
86939-10-8
91161-71-6
101828-21-1
106650-56-0
119386-96-8
136236-51-6
140850-73-3
186495-49-8
226256-56-0
3572-43-8
3590-16-7
37640-71-4
77518-07-1
2272-11-9
469-62-5
51-68-3
54-03-5
54-32-0
54-80-8
58-73-1
59-96-1
64-95-9
74-55-5
77-19-0
77-22-5
77-23-6
77-38-3
77-86-1
78-41-1
83-98-7
90-54-0
92-12-6
94-23-5
102-60-3
108-16-7
118-23-0
299-61-6
302-33-0
302-40-9

cypenamine
amfepentorex
terodiline
benzoctamine
dimetamfetamine
butixiraat
intriptyline
fluotraceen
butriptyline
levofenfluramine
octriptyline
tametraline
heptaverine
droprenilamine
trimexiline
naftifine
sertraline
indatraline
terbanifine
butenafine
sibutramine
mofegiline
rasagiline
igmesine
delucemine
cinacalcet
broomhexine
feclemine
aprindine
amiflamine
monoethanolamineoleaat
dextropropoxyfeen
meclofenoxaat
hexobendine
moxisylyt
pronetalol
difeenhydramine
fenoxybenzamine
adifenine
ethambutol
dicycloverine
caramifeen
pentoxyverine
chloorfenoxamine
trometamol
triparanol
orfenadrine
etafenon
fenyltoloxamine
parethoxycaine
edetol
dimepranol
broomazine
ganglefeen
proadifeen
benactyzine

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 846
▼B
BIJLAGE 3

GN-code

2922 19 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

372-66-7
468-61-1
493-76-5
495-70-5
509-74-0
509-78-4
511-46-6
512-15-2
524-99-2
525-66-6
532-77-4
545-90-4
576-68-1
604-74-0
791-35-5
911-45-5
1092-46-2
1157-87-5
1234-71-5
1477-39-0
1477-40-3
1600-19-7
1679-75-0
1679-76-1
2179-37-5
2338-37-6
2933-94-0
3563-01-7
3565-72-8
3572-52-9
3572-74-5
3579-62-2
3686-78-0
3811-25-4
4148-16-7
5051-22-9
5632-52-0
5633-20-5
5634-42-4
5668-06-4
5741-22-0
6284-40-8
6452-71-7
6535-03-1
6818-37-7
7077-34-1
7413-36-7
7433-10-5
7488-92-8
7617-74-5
7712-50-7
10540-29-1
13425-98-4
13445-63-1
13479-13-5
13655-52-2
13877-99-1
14007-64-8
14089-84-0

heptaminol
oxeladine
propanocaine
meprylcaine
acetylmethadol
dimenoxadol
clofenetamine
cyclopentolaat
medrylamine
propranolol
hexylcaine
dimefeptanol
mannomustine
bufenadrine
clofedanol
clomifeen
ketocaine
etoloxamine
namoxyraat
noracymethadol
levacetylmethadol
xyloxemine
cinnamaverine
drofenine
bencyclan
levopropoxyfeen
toliprolol
aprofeen
embramine
xenysalaat
moxastine
denaverine
dietifeen
clorprenaline
ritrosulfan
dexpropranolol
clofenciclan
oxybutynin
tocamfyl
mecloxamine
moprolol
meglumine
oxprenolol
stevaladil
olaflur
trolnitraat
nifenalol
butidrine
ketocainol
laurixamine
myrtecaine
tamoxifeen
improsulfan
itramintosilaat
pargeverine
alprenolol
minepentaat
butetamaat
proxibuteen

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 847
▼B
BIJLAGE 3

GN-code

2922 19 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

14556-46-8
14587-50-9
14860-49-2
15221-81-5
15301-93-6
15301-96-9
15518-87-3
15585-86-1
15599-37-8
15639-50-6
15687-08-8
15687-23-7
15690-55-8
15690-57-0
16112-96-2
17199-54-1
17199-55-2
17199-58-5
17199-59-6
17780-72-2
18109-80-3
18683-91-5
18965-97-4
19179-78-3
20448-86-6
22232-57-1
22487-42-9
22664-55-7
23573-66-2
23602-78-0
23891-60-3
25314-87-8
27325-36-6
27581-02-8
27591-01-1
27591-97-5
28570-99-2
30187-90-7
31828-71-4
34616-39-2
35607-20-6
36144-08-8
36199-78-7
36981-91-6
37148-27-9
38363-40-5
39099-98-4
39133-31-8
39563-28-5
41570-61-0
42050-23-7
42200-33-9
47082-97-3
47141-42-4
47419-52-3
50366-32-0
50583-06-7
51384-51-1
52403-19-7
52742-40-2

bupranolol
difeterol
clobutinol
fludorex
tofenacin
tyromedan
myralact
cyprodenaat
hexapradol
safingol
dextrofemine
guaiactamine
zuclomifeen
enclomifeen
indanorex
alfamethadol
betamethadol
alfacetylmethadol
betacetylmethadol
clorgiline
butamiraat
ambroxol
berlafenon
xipranolol
bornaprine
racefemine
benaprizine
metipranolol
detanosal
benfluorex
mepramidil
elucaine
procinolol
idropranolol
bunolol
tiloron
setazindol
xibenolol
mexiletine
fenalcomine
avridine
mantabegron
guafecainol
fepradinol
clenbuterol
penbutolol
cinamolol
trimebutine
cloranolol
tulobuterol
nafetolol
nadolol
pargolol
levobunolol
dexproxibuteen
flunamine
halonamine
metoprolol
iproxamine
alimadol

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 848
▼B
BIJLAGE 3

GN-code

2922 19 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

53076-26-9
53179-07-0
53716-44-2
53716-48-6
54063-24-0
54063-25-1
54063-36-4
54063-53-5
54141-87-6
54910-89-3
55769-65-8
55837-19-9
56341-08-3
56433-44-4
57526-81-5
58313-74-9
58473-73-7
58930-32-8
60607-68-3
60812-35-3
63659-18-7
64552-16-5
66022-25-1
66451-06-7
66722-44-9
68392-35-8
68876-74-4
69429-84-1
69756-53-2
71827-56-0
76496-68-9
77164-20-6
77599-17-8
80387-96-8
81147-92-4
81447-80-5
81840-58-6
82101-10-8
82168-26-1
82186-77-4
82413-20-5
83015-26-3
83480-29-9
84057-96-5
85320-67-8
87129-71-3
89778-26-7
90293-01-9
90845-56-0
93221-48-8
94651-09-9
96389-68-3
96743-96-3
98774-23-3
101479-70-3
112922-55-1
119356-77-3
119618-22-3
120444-71-5
123618-00-8

moxaprindine
nisoxetine
rociverine
nexeridine
amifloverine
amiterol
etolorex
propafenon
cinfenine
fluoxetine
butobendine
exaprolol
mabuterol
oxaprotiline
prenalterol
treptilamine
drobuline
butofilolol
indenolol
decominol
betaxolol
ecipramidil
prenoverine
bornaprolol
bisoprolol
afimoxifeen
zocainon
cilobamine
halofantrine
clemeprol
levoprotiline
levomoprolol
panomifeen
difemerine
esmolol
diprafenon
spirendolol
flerobuterol
adafenoxaat
lumefantrine
droloxifeen
atomoxetine
voglibose
flusoxolol
ericolol
arnolol
toremifeen
bifemelan
trecadrine
levobetaxolol
cicloprolol
crisnatol
ramciclan
tesmilifeen
adaprolol
cericlamine
dapoxetine
esoxybutynin
deramciclan
fedotozine

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 849
▼B
BIJLAGE 3

GN-code

2922 19 00

2922 29 00

2922 31 00

2922 39 00

2922 44 00
2922 49 85

CAS RN

Benaming
(vervolg)

124316-02-5
125926-17-2
126924-38-7
129612-87-9
146376-58-1
148717-90-2
155321-96-3
162359-55-9
173324-94-2
186139-09-3
190258-12-9
207916-33-4
753449-67-1
51-61-6
93-30-1
103-86-6
370-14-9
493-75-4
1199-18-4
3735-45-3
5585-64-8
15599-45-8
15686-23-4
17692-54-5
18840-47-6
34368-04-2
34910-85-5
53648-55-8
61661-06-1
64638-07-9
65415-42-1
66195-31-1
86197-47-9
90060-42-7
103878-96-2
112891-97-1
124937-51-5
148717-54-8
175591-23-8
433265-65-7
76-99-3
90-84-6
125-58-6
467-85-6
466-40-0
6740-88-1
33643-46-8
34662-67-4
34911-55-2
53394-92-6
92615-20-8
92629-87-3
51931-66-9
54-30-8
56-41-7
56-84-8

alprafenon
sarpogrelaat
seproxetine
miproxifeen
talibegron
squalamine
solpecainol
fingolimod
temiverine
trodusquemine
edronocaïne
xidecaflur
ronacaleret
dopamine
methoxyfenamine
hydroxyamfetamine
foledrine
bialamicol
oxidopamine
vetrabutine
aminoxytrifeen
symetine
trimoxamine
mitoclomine
gepefrine
dobutamine
lometraline
dezocine
levdobutamine
brolamfetamine
oxabrexine
ibopamine
dopexamine
nolomirool
fosopamine
alentemol
tolterodine
tecalcet
tapentadol
faxeladol
methadon
amfepramon
levomethadone
normethadon
isomethadon
ketamine
esketamine
cotriptyline
bupropion
drinideen
nafenodon
dexnafenodon
tilidine
camylofin
alanine
asparaginezuur

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 850
▼B
BIJLAGE 3

GN-code

2922 49 85

CAS RN

Benaming
(vervolg)

59-46-1
60-00-4
60-32-2
61-68-7
61-90-5
62-33-9
63-91-2
67-43-6
70-26-8
72-18-4
73-32-5
92-23-9
94-09-7
94-12-2
94-14-4
94-24-6
96-83-3
133-16-4
136-44-7
148-82-3
149-16-6
305-03-3
530-78-9
531-76-0
553-65-1
644-62-2
1088-80-8
1134-47-0
1197-18-8
4295-55-0
6582-31-6
7424-00-2
12111-24-9
13710-19-5
13930-34-2
15250-13-2
15307-86-5
15708-41-5
21245-01-2
23049-93-6
29098-15-5
30544-47-9
32447-90-8
34675-84-8
36499-65-7
39718-89-3
55986-43-1
57574-09-1
57775-28-7
59209-97-1
60142-96-3
60719-82-6
63329-53-3
67330-25-0
68506-86-5
70052-12-9
75219-46-4
89796-99-6
148553-50-8
176199-48-7

procaine
edetinezuur
aminocapronzuur
mefenamzuur
leucine
natriumcalciumedetaat
fenylalanine
pentetinezuur
ornithine
valine
isoleucine
leucinocaine
benzocaine
risocaine
isobutamben
tetracaine
jopanzuur
chloroprocaine
lisadimaat
melfalan
butacaine
chlorambucil
flufenaminezuur
sarcolysine
amoxecaine
meclofenamiczuur
metamelfalan
baclofeen
tranexaminezuur
clofenaminezuur
dapabutan
fenclonine
calciumtrisodiumpentetaat
tolfenaminezuur
clormecaine
araprofeen
diclofenac
natriumferedetaat
padimaat
enfenaminezuur
terofenamaat
etofenamaat
dextilidine
cetraxaat
dicobaltedetaat
alminoprofeen
cetaben
amineptine
prefenamaat
zafuleptine
gabapentin
alaproclaat
lobenzarit
ufenamaat
vigabatrin
eflornithine
atrimustine
aceclofenac
pregabalin
eglumetad

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 851
▼B
BIJLAGE 3

GN-code

2922 49 85

2922 50 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

198022-65-0
220991-20-8
220991-32-2
51-31-0
56-45-1
59-42-7
59-92-7
60-18-4
67-42-5
86-43-1
89-57-6
99-43-4
99-45-6
119-29-9
133-11-9
137-53-1
390-28-3
395-28-8
407-41-0
447-41-6
487-53-6
490-98-2
497-75-6
499-67-2
530-08-5
536-21-0
555-30-6
586-06-1
646-02-6
658-48-0
672-87-7
709-55-7
829-74-3
1174-11-4
1212-03-9
2922-20-5
3215-70-1
3571-71-9
3625-06-7
3703-79-5
3818-62-0
5714-08-9
7101-51-1
7376-66-1
7683-59-2
10329-60-9
13392-18-2
15687-41-9
17365-01-4
18559-94-9
18866-78-9
18910-65-1
22103-14-6
22950-29-4
23031-25-6
23651-95-8
27203-92-5
30392-40-6
32359-34-5

icofungipen
lumiracoxib
robenacoxib
levisoprenaline
serine
fenylefrine
levodopa
tyrosine
egtazinezuur
propoxycaine
mesalazine
oxybuprocaine
adrenalon
ambucaine
fenamisal
dextrothyroxinenatrium
methoxamine
isoxsuprine
dexfosfoserine
bufenine
hydroxyprocaine
hydroxytetracaine
dioxethedrin
proxymetacaine
isoetarine
norfenefrine
methyldopa
orciprenaline
aminoethylnitraat
racemetirosine
metirosine
etilefrine
corbadrine
xenazonzuur
metiprenaline
butaxamine
hexoprenaline
metaterol
mebeverine
bamethan
betoxycaine
detrothyronine
melevodopa
deterenol
isoprenaline
dioxifedrine
fenoterol
oxyfedrine
etiroxaat
salbutamol
colterol
salmefamol
bufeniode
dimetofrine
terbutaline
droxidopa
tramadol
bitolterol
medifoxamine

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 852
▼B
BIJLAGE 3

GN-code

2922 50 00

2923 10 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

32462-30-9
34391-04-3
37178-37-3
50588-47-1
51579-82-9
52365-63-6
53034-85-8
54592-27-7
57540-78-0
57558-44-8
58882-17-0
59170-23-9
62571-87-3
63269-31-8
64862-96-0
65271-80-9
66734-12-1
71206-88-7
71522-58-2
71771-90-9
75626-99-2
78756-61-3
83200-09-3
89365-50-4
90237-04-0
91714-94-2
92071-51-7
93047-39-3
93047-40-6
93413-62-8
93413-69-5
96346-61-1
97747-88-1
97825-25-7
100696-30-8
109525-44-2
121524-08-1
124478-60-0
127560-12-7
128470-16-6
134865-33-1
135306-78-4
141993-70-6
187219-95-0
193901-91-6
252920-94-8
255734-04-4
269079-62-1
286930-03-8
329773-35-5
643094-49-9
507-30-2
1336-80-7
2016-36-6
28038-04-2
28319-77-9
856676-23-8

oxfenicine
levosalbutamol
etilevodopa
amafolon
amfenac
dipivefrine
ibuterol
divabuterol
nisbuterol
secoverine
roxadimaat
bevantolol
minaxolon
ciramadol
ametantron
mitoxantron
butopamine
pivenfrine
forfenimex
denopamine
tobuterol
alifedrine
dembrexine
salmeterol
dexsecoverine
bromfenac
rotraxaat
etanterol
naminterol
desvenlafaxine
venlafaxine
onapriston
lilopriston
ractopamine
etilefrine pivalate
cliropamine
amibegron
aglepriston
norbudrine
arbutamine
meluadrine
caloxetinezuur
eldacimibe
axomadol
fosveset
solabegron
ritobegron
isalmadol
fesoterodine
cinaciguat
fasobegron
cholinegluconaat
ferrocholinaat
cholinesalicylaat
salcolex
cholinealfosceraat
cholinefenofibraat

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 853
▼B
BIJLAGE 3

GN-code

2923 20 00
2923 90 00

CAS RN

63-89-8
50-10-2
51-83-2
55-97-0
57-09-0
60-31-1
61-75-6
62-51-1
65-29-2
71-27-2
71-91-0
79-90-3
116-38-1
121-54-0
122-18-9
123-47-7
125-99-5
139-07-1
139-08-2
306-53-6
317-52-2
391-70-8
406-76-8
538-71-6
541-15-1
541-20-8
541-22-0
552-92-1
1119-97-7
1794-75-8
2001-81-2
2218-68-0
2401-56-1
2424-71-7
3006-10-8
3166-62-9
3614-30-0
3690-61-7
3818-50-6
4304-01-2
4858-60-0
7002-65-5
7008-13-1
7009-91-8
7168-18-5
7174-23-4
7681-78-9
13254-33-6
15585-70-3
15687-13-5
15687-40-8
17088-72-1
19379-90-9
19486-61-4
25155-18-4
29546-59-6
30716-01-9
42879-47-0
54063-57-9
55077-30-0
58066-85-6

Benaming

colfoscerilpalmitaat
oxyfenoniumbromide
carbachol
hexamethoniumbromide
cetrimoniumbromide
acetylcholinechloride
bretyliumtosilaat
methacholinechloride
gallaminetriethiodide
suxamethoniumchloride
tetrylammoniumbromide
triclobisoniumchloride
edrofoniumchloride
benzethoniumchloride
cetalkoniumchloride
proloniumjodide
tridihexethyliodide
benzododeciniumchloride
miristalkoniumchloride
azamethoniumbromide
hexafluroniumbromide
troxoniumtosilaat
carnitine
domifeenbromide
levocarnitine
pentamethoniumbromide
decamethoniumbromide
toloconiummetilsulfaat
tetradoniumbromide
laurcetiumbromide
diponiumbromide
cloralbetaïne
deditoniumbromide
metociniumiodide
mecetroniumetilsulfaat
methylbenactyziumbromide
emeproniumbromide
prodeconiumbromide
befeniumhydroxynaftoaat
truxicuriumiodide
mefenidramiummetilsulfaat
oxibetaine
halopeniumchloride
nitricholineperchloraat
chloorfenoctiumamsonaat
oxydipentoniumchloride
mebezoniumjodide
carproniumchloride
bibenzoniumbromide
dodecloniumbromide
octafoniumchloride
penoctoniumbromide
benzoxoniumchloride
lauralkoniumchloride
methylbenzethoniumchloride
cicloniumbromide
emiliumtosilaat
pranoliumchloride
suxethoniumchloride
aclatoniumnapadisilaat
miltefosine

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 854
▼B
BIJLAGE 3

GN-code

2923 90 00

2924 11 00
2924 19 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

58158-77-3
58703-78-9
68379-03-3
70641-51-9
77257-42-2
57-53-4
51-79-6
56-85-9
57-08-9
64-55-1
77-65-6
77-66-7
78-28-4
78-44-4
95-04-5
99-15-0
116-52-9
131-48-6
306-41-2
466-14-8
496-67-3
512-48-1
541-79-7
544-31-0
633-47-6
1188-38-1
1675-66-7
1954-79-6
2430-27-5
2490-97-3
3106-85-2
3342-61-8
4171-13-5
4213-51-8
4268-36-4
4910-46-7
5579-13-5
5667-70-9
6168-76-9
18679-90-8
25269-04-9
26305-03-3
32838-26-9
32954-43-1
35301-24-7
39825-23-5
52061-73-1
56488-60-9
69542-93-4
76990-56-2
77337-76-9
78088-46-7
78512-63-7
92262-58-3
128326-81-8
129009-83-2
132787-19-0
138531-07-4
210419-36-6
250694-07-6

amantaniumbromide
cethexoniumchloride
clofiliumfosfaat
edelfosine
stiloniumiodide
meprobamaat
urethaan
glutamine
acexaminezuur
mebutamaat
carbromal
acecarbromal
emylcamaat
carisoprodol
ectylureum
acetylleucine
dicloralureum
aceneuraamzuur
hexcarbacholinebromide
ibrotamide
broomisoval
valdetamide
carbocloral
palmidrol
cropropamide
cargluminezuur
adelmidrol
mecloralureum
valpromide
aceglutamide
isospagluminezuur
deanolaceglumaat
valnoctamide
bromacrylide
tybamaat
spagluminezuur
capuride
pentabamaat
crotetamide
hopanteninezuur
nisobamaat
pepstatin
butoctamide
pendecamaine
cedefingol
bisorcic
valdipromide
glutaurine
pivagabine
milacemide
acamprosaat
tabilautide
pimelautide
valrocemide
caldiamide
versetamide
tradecamide
sinapultide
opratoniumiodide
teglicar

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 855
▼B
BIJLAGE 3

GN-code

2924 21 00

2924 24 00
2924 29 10
2924 29 70

CAS RN

101-20-2
369-77-7
34866-47-2
51213-99-1
56980-93-9
57460-41-0
71475-35-9
74738-24-2
75949-61-0
87721-62-8
103055-07-8
159910-86-8
126-52-3
137-58-6
50-19-1
50-65-7
51-06-9
56-94-0
60-46-8
62-44-2
63-25-2
63-98-9
65-45-2
71-81-8
87-10-5
87-12-7
90-49-3
94-35-9
97-27-8
100-95-8
101-71-3
114-80-7
115-79-7
118-57-0
126-27-2
126-93-2
129-46-4
129-57-7
129-63-5
134-62-3
138-56-7
148-01-6
148-07-2
304-84-7
306-20-7
332-69-4
358-52-1
364-62-5
440-58-4
483-63-6
487-48-9
501-68-8
519-88-0
526-18-1
528-96-1
532-03-6
552-25-0

Benaming

triclocarban
halocarban
carbuterol
clanfenur
celiprolol
talinolol
lozilurea
recainam
pafenolol
flestolol
lufenuron
droxinavir
ethinamaat
lidocaine
oxyfenamaat
niclosamide
procainamide
demecariumbromide
dimevamide
fenacetine
carbaril
fenacemide
salicylamide
isopropamidejodide
tribromsalan
dibromsalan
feneturide
styramaat
chlorbetamide
metalkoniumchloride
difenan
neostigminebromide
ambenoniumchloride
aceetaminosalol
oxetacaine
oxanamide
suraminenatrium
natriumdiprotrizoaat
natriumacetrizoaat
diethyltoluamide
trimethobenzamide
dinitolmide
benzmaleceen
etamivan
fenaclon
bromamide
hexapropymaat
metoclopramide
iodamide
crotamiton
salacetamide
beclamide
ambucetamide
osalmid
calciumbenzamidosalicylaat
methocarbamol
diampromide

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 856
▼B
BIJLAGE 3

GN-code

2924 29 70

CAS RN

Benaming
(vervolg)

556-08-1
575-74-6
579-38-4
587-49-5
606-17-7
616-68-2
621-42-1
673-31-4
721-50-6
730-07-4
735-52-4
737-31-5
787-93-9
847-20-1
891-60-1
938-73-8
1042-42-8
1083-57-4
1223-36-5
1227-61-8
1233-53-0
1421-14-3
1456-52-6
1505-95-9
1693-37-4
2276-90-6
2277-92-1
2521-01-9
2577-72-2
2618-25-9
2623-33-8
2901-75-9
3011-89-0
3115-05-7
3207-50-9
3440-28-6
3567-38-2
3576-64-5
3686-58-6
3734-33-6
3785-21-5
4093-35-0
4551-59-1
4582-18-7
4663-83-6
4665-04-7
4776-06-1
5003-48-5
5107-49-3
5486-77-1
5560-78-1
5579-05-5
5579-06-6
5579-08-8
5588-21-6
5591-33-3
5591-49-1
5626-25-5
5714-09-0

acedoben
buclosamide
diloxanide
salfluverine
adipiodon
trimecaine
metacetamol
feenprobamaat
prilocaine
propetamide
cetofenicol
natriumamidotrizoaat
ameltolide
flubanilaat
declopramide
ethenzamide
carcainiumchloride
bucetine
clofexamide
mefexamide
bunamiodyl
propanidide
ioproceminezuur
naftypramide
parapropamol
iotalaminezuur
oxyclozanide
encypraat
metabromsalan
ioglycaminezuur
diacetamaat
afalanine
aklomide
jobenzaminezuur
clinolamide
betamipron
carfimaat
clefamide
tolycaine
denatoniumbenzoaat
butanilicaine
bromopride
fenalamide
endomide
buramaat
fenacetinol
flusalan
benorilaat
flualamide
alloclamide
teclozan
paxamaat
pentalamide
propyldocetrizoaat
cintramide
iosefaminezuur
anilamaat
clodacaine
ethylcartrizoaat

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 857
▼B
BIJLAGE 3

GN-code

2924 29 70

CAS RN

Benaming
(vervolg)

5749-67-7
5779-54-4
6170-69-0
6340-87-0
6376-26-7
6620-60-6
6673-35-4
7199-29-3
7225-61-8
7246-21-1
10087-89-5
10397-75-8
10423-37-7
13311-84-7
13912-77-1
13931-64-1
14008-60-7
14261-75-7
14417-88-0
14437-41-3
14817-09-5
15302-15-5
15585-88-3
15686-76-7
15687-05-5
15687-14-6
15687-16-8
15866-90-7
16024-67-2
16034-77-8
16231-75-7
17243-49-1
17692-45-4
18699-02-0
18966-32-0
19368-18-4
19863-06-0
20788-07-2
21434-91-3
22148-75-0
22568-64-5
22662-39-1
22730-86-5
22839-47-0
24353-45-5
24353-88-6
25287-60-9
25451-15-4
25827-76-3
26095-59-0
26717-47-5
26718-25-2
26750-81-2
26887-04-7
27736-80-7
28179-44-4
29122-68-7
29541-85-3
29619-86-1
30531-86-3

carbasalaatcalcium
cyclarbamaat
clamidoxinezuur
triclacetamol
salverine
proglumide
practolol
cyheptamide
natriummetrizoaat
natriumtyropanoaat
enpromaat
iocarminezuur
citenamide
flutamide
octacaine
procymaat
cresotamide
cloforex
melinamide
clioxanide
decimemide
etosalamide
dicarfeen
bensalan
cloracetadol
embutramide
carbifeen
incyclinide
iotrizonzuur
jocetaminezuur
atolide
diclometide
chatacaine
actarit
clocanfamide
ftaxilide
ioxotrizonzuur
resorantel
capobeninezuur
formetorex
diacetolol
rafoxanide
iolixaninezuur
aspartam
dibusadol
lorbamaat
etofamide
felbamaat
iomeglaminezuur
otiloniumbromide
clofibride
halofenaat
alibendol
iotraninezuur
fenaftinezuur
ioxitalaminezuur
atenolol
oxitriptyline
moctamide
colfenamaat

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 858
▼B
BIJLAGE 3

GN-code

2924 29 70

CAS RN

Benaming
(vervolg)

30533-89-2
30544-61-7
30653-83-9
31127-82-9
31598-07-9
32421-46-8
32795-44-1
34919-98-7
36093-47-7
36141-82-9
36637-18-0
36894-69-6
37106-97-1
37517-30-9
37723-78-7
37863-70-0
38103-61-6
38647-79-9
39907-68-1
40256-99-3
40912-73-0
41113-86-4
41708-72-9
41859-67-0
42794-76-3
46803-81-0
49755-67-1
51022-74-3
51876-99-4
53370-90-4
53783-83-8
53902-12-8
54063-35-3
54063-40-0
54340-61-3
54785-02-3
54870-28-9
55837-29-1
56281-36-8
56562-79-9
57227-17-5
58338-59-3
58473-74-8
58493-49-5
59017-64-0
59110-35-9
59160-29-1
59179-95-2
60019-19-4
60166-93-0
62666-20-0
62992-61-4
63245-28-3
63941-73-1
63941-74-2
64379-93-7
65569-29-1
65617-86-9
65646-68-6

flurantel
clanobutin
parsalmide
iodoxaminezuur
iozominezuur
bunaftine
acecainide
cetamolol
salantel
diamfenetide
etidocaine
labetalol
bentiromide
acebutolol
ioproninezuur
iosumetinezuur
tolamolol
urefibraat
dopamantine
flucetorex
brosotamide
bromoxanide
tocainide
bezafibraat
midodrine
saletamide
ioglicinezuur
iotroxinezuur
ioserinezuur
exalamide
tromantadine
tranilast
dofamiumchloride
fenoxedil
brovanexine
adamexine
meglitinide
tiropramide
motretinide
ioglunide
sevopramide
dinalin
cinromide
olvanil
ioxagliczuur
pamatolol
lidofenin
lorzafon
iotetrinezuur
iopamidol
progabide
etersalaat
etifenin
ioglucol
ioglucomide
cinflumide
cloxacepride
avizafon
fenretinide

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 859
▼B
BIJLAGE 3

GN-code

2924 29 70

CAS RN

Benaming
(vervolg)

65717-97-7
66108-95-0
66292-52-2
66532-85-2
67346-49-0
67450-44-6
67579-24-2
70009-66-4
70541-17-2
70976-76-0
71119-12-5
73334-07-3
73573-87-2
74517-78-5
75616-02-3
75616-03-4
75659-07-3
76812-98-1
78266-06-5
78281-72-8
78649-41-9
79211-10-2
79211-34-0
79770-24-4
81045-33-2
81732-65-2
82821-47-4
83435-66-9
85409-44-5
86216-41-3
87071-16-7
87771-40-2
88321-09-9
89797-00-2
90895-85-5
92339-11-2
92623-85-3
94497-51-5
96191-65-0
96847-55-1
97702-82-4
97964-54-0
97964-56-2
98815-38-4
102670-46-2
104775-36-2
105816-04-4
106719-74-8
107097-80-3
107793-72-6
112522-64-2
119363-62-1
119817-90-2
122898-67-3
123122-54-3
123122-55-4
123441-03-2
128298-28-2
131179-95-8
133865-88-0

disofenin
iohexol
butilfenin
propacetamol
arformoterol
eclanamine
bromadoline
oxalinast
oxazafon
bifepramide
dinazafon
iopromide
formoterol
indecainide
dulozafon
ciprazafon
dilevalol
trigevolol
mebrofenin
nepafenac
iomeprol
iosimide
iotriside
iotrolan
iodecimol
bambuterol
mabuprofeen
delapril
cloponone
broxitalaminezuur
arclofenin
ioversol
aloxistatin
iopentol
ronactolol
iodixanol
milnacipran
tamibaroteen
ioxabrolinezuur
levomilnacipran
iosarcol
tomoglumide
lorglumide
casokefamide
batanopride
ecabapide
nateglinide
galtifenin
loxiglumide
ioxilan
tacedinaline
amiglumide
dexloxiglumide
itopride
candoxatrilaat
candoxatril
rivastigmine
remacemide
efaproxiral
priralfinamide

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 860
▼B
BIJLAGE 3

GN-code

2924 29 70

2925 12 00
2925 19 95

CAS RN

Benaming
(vervolg)

133865-89-1
136949-58-1
138112-76-2
141660-63-1
147362-57-0
147497-64-1
150812-12-7
156740-57-7
163000-63-3
172820-23-4
173334-57-1
175385-62-3
175481-36-4
181816-48-8
181872-90-2
183990-46-7
188196-22-7
193079-69-5
194085-75-1
194785-19-8
196618-13-0
202844-10-8
209394-27-4
220847-86-9
228266-40-8
254750-02-2
260980-89-0
289656-45-7
355129-15-6
387825-03-8
402567-16-2
441765-98-6
478296-72-9
608137-32-2
652990-07-3
847353-30-4
77-21-4
50-35-1
60-45-7
64-65-3
77-41-8
77-67-8
86-34-0
125-84-8
1156-05-4
1673-06-9
2897-83-8
6319-06-8
7696-12-0
10403-51-7
14166-26-8
19171-19-8
21925-88-2
22855-57-8
35423-09-7
51411-04-2
54824-17-8
66537-94-8

safinamide
iobitridol
agomelatine
iofratol
loviride
davasaïcin
retigabine
axitirome
neboglamine
pexiganan
aliskiren
lasinavir
lacosamide
ombrabulin
iosimenol
salcaprozinezuur
frakefamide
tabimorelin
carisbamaat
bedoradrine
oseltamivir
indantadol
ladostigil
valategrast
taltobulin
emricasan
topilutamide
senicapoc
eprotirome
salclobuzinezuur
firategrast
talaglumetad
gabapentinenacarbil
lisdexamfetamine
milveterol
arbaclofenplacarbil
glutethimide
thalidomide
fenimide
bemegride
mesuximide
ethosuximide
fensuximide
aminoglutethimide
feenglutaarimide
amfotalide
alonimid
noreximide
tetramethrin
mitindomide
taglutimide
pomalidomide
tesicam
brosuximide
tesimide
alrestatin
mitonafide
ciproximide

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 861
▼B
BIJLAGE 3

GN-code

2925 19 95

2925 29 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

69408-81-7
129688-50-2
144849-63-8
162706-37-8
55-56-1
55-73-2
74-79-3
100-33-4
101-93-9
104-32-5
114-86-3
135-43-3
140-59-0
459-86-9
495-99-8
496-00-4
500-92-5
537-21-3
657-24-9
692-13-7
886-08-8
1221-56-3
1729-61-9
3459-96-9
3658-25-1
3748-77-4
3811-75-4
4210-97-3
5581-35-1
5879-67-4
6443-40-9
6903-79-3
13050-83-4
15339-50-1
17035-90-4
22573-93-9
22790-84-7
29110-47-2
33089-61-1
39492-01-8
45086-03-1
46464-11-3
49745-00-8
55926-23-3
59721-28-7
66871-56-5
76631-45-3
78718-52-2
80018-06-0
81525-10-2
81907-78-0
85125-49-1
85465-82-3
86914-11-6
98629-43-7
137159-92-3
146510-36-3
146978-48-5
149820-74-6

amonafide
minalrestat
bisnafide
elinafide
chloorhexidine
betanidine
arginine
pentamidine
fenacaine
propamidine
feenformine
lauroguadine
stilbamidineisetionaat
mitoguazon
hydroxystilbamidine
dibrompropamidine
proguanil
chloorproguanil
metformine
buformin
norletimol
natriumiopodaat
renytoline
amicarbalide
guanoctine
bunamidine
hexamidine
tiformin
amfecloral
oletimol
xylamidinetosilaat
creatinolfosfaat
guanoxyfeen
ferrotrenine
tilarginine
alexidine
carbantel
guanfacine
amitraz
gabexaat
etoformin
meobentine
amidantel
guanclofine
camostat
lidamidine
napactadine
benexaat
fengabine
nafamostat
batebulast
biclodil
thymotrinan
tolgabide
gusperimus
aptiganel
olanexidine
moxilubant
xemilofiban

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 862
▼B
BIJLAGE 3

GN-code

2925 29 00

2926 30 00
2926 90 70

2927 00 00

2928 00 90

CAS RN

Benaming
(vervolg)

160677-67-8
170368-04-4
330600-85-6
346735-24-8
16397-28-7
52-53-9
77-51-0
137-05-3
1069-55-2
1113-10-6
1689-89-0
5232-99-5
6197-30-4
6606-65-1
6701-17-3
15599-27-6
16662-47-8
17590-01-1
21702-93-2
23023-91-8
34915-68-9
38321-02-7
53882-12-5
54239-37-1
57808-65-8
58503-83-6
65655-59-6
65899-72-1
78370-13-5
83200-10-6
85247-76-3
85247-77-4
86880-51-5
92302-55-1
101238-51-1
108605-62-5
111753-73-2
123548-56-1
130929-57-6
136033-49-3
137109-71-8
147076-36-6
153259-65-5
202057-76-9
220641-11-2
94-10-0
502-98-7
536-71-0
80573-03-1
80573-04-2
51-71-8
55-52-7
65-64-5
70-51-9
103-03-7
127-07-1

tresperimus
anisperimus
peramivir
amelubant
fenproporex
verapamil
isoaminil
mecrilaat
bucrilaat
guancidine
nitroxinil
etocrileen
octocryleen
enbucrilaat
ocrilaat
etaminil
gallopamil
amfetaminil
cloguanamil
flucrilaat
bunitrolol
dexverapamil
lodoxamide
cimaterol
closantel
penirolol
pacrinolol
alozafon
emopamil
anipamil
dagapamil
ronipamil
epanolol
devapamil
levemopamil
teriflunomide
satigrel
acreozast
entacapon
nexopamil
balazipon
laflunimus
cilomilast
manitimus
naminidil
etoxazeen
chlorazodin
diminazeen
ipsalazide
balsalazide
fenelzine
feniprazine
mebanazine
deferoxamine
fenicarbazide
hydroxycarbamide

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 863
▼B
BIJLAGE 3

GN-code

2928 00 90

CAS RN

Benaming
(vervolg)

140-87-4
322-35-0
511-41-1
546-88-3
555-65-7
671-16-9
2438-72-4
2675-35-6
3240-20-8
3362-45-6
3544-35-2
3583-64-0
3788-16-7
3818-37-9
4267-81-6
4684-87-1
5001-32-1
5051-62-7
5579-27-1
7473-70-3
7654-03-7
14816-18-3
15256-58-3
15687-37-3
20228-27-7
22033-87-0
24701-51-7
25394-78-9
25875-51-8
28860-95-9
34297-34-2
38274-54-3
46263-35-8
53078-44-7
53648-05-8
54063-51-3
54739-18-3
54739-19-4
56187-89-4
57925-64-1
58832-68-1
60070-14-6
76144-81-5
78372-27-7
81424-67-1
85750-38-5
90581-63-8
95268-62-5
105613-48-7
127420-24-0
130579-75-8
141184-34-1
141579-54-6
149400-88-4
149647-78-9
154039-60-8
203737-93-3
238750-77-1
352513-83-8
869572-92-9

cyacetacide
benserazide
difoxazide
acetohydroxamzuur
brocresine
procarbazine
bufexamac
sivifeen
carbenzide
noxiptiline
iproclozide
bumadizon
cimemoxin
fenoxypropazine
bolazine
octamoxin
guanoclor
guanabenz
simtrazeen
guanoxabenz
benmoxin
foxim
beloxamide
naftazon
ruvazon
olesoxim
demexiptiline
cetoxim
robenidine
carbidopa
anidoxim
benurestaat
nafomine
caproxamine
ibuproxam
nadoxolol
fluvoxamine
clovoxamine
ximoprofeen
naprodoxim
cloximaat
mariptiline
meldonium
stirocainide
caracemide
erocainide
falintolol
upenazime
exametazime
idrapril
eplivanserin
filaminast
fenleuton
sardomozide
vorinostat
marimastat
istaroxim
tosedostat
semapimod
tecovirimat

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 864
▼B
BIJLAGE 3

GN-code

2929 90 00

2930 20 00

2930 30 00

2930 40 10
2930 90 13
2930 90 16

2930 90 30
2930 90 98

CAS RN

139-05-9
154-93-8
299-86-5
1491-41-4
3733-81-1
4075-88-1
4317-14-0
5854-93-3
13010-47-4
13909-09-6
15350-99-9
31645-39-3
52658-53-4
52758-02-8
60784-46-5
70788-28-2
70788-29-3
73105-03-0
97642-74-5
136470-65-0
166518-60-1
168021-79-2
148-18-5
3735-90-8
27877-51-6
50838-36-3
95-05-6
97-77-8
137-26-8
63-68-3
52-90-4
52-67-5
616-91-1
638-23-3
2485-62-3
5287-46-7
13189-98-5
18725-37-6
42293-72-1
65002-17-7
82009-34-5
86042-50-4
87573-01-1
89163-44-0
89767-59-9
583-91-5
59-52-9
60-23-1
67-68-5
77-46-3
80-08-0
82-99-5
97-18-7
97-24-5
104-06-3
108-02-1

Benaming

natriumcyclamaat
carmustine
crufomaat
naftalofos
defosfamide
oxifentorex
amitriptylinoxide
alanosine
lomustine
semustine
amoxydraminecamsilaat
palifosfamide
benfosformin
benzaprinoxide
elmustine
flurofamide
tolfamide
neptamustine
clomifenoxide
banoxantron
avasimibe
disufentonnatrium
ditiocarbnatrium
fencarbamide
tolindaat
tolciclaat
sulfiram
disulfiram
thiram
methionine
cysteïne
penicillamine
acetylcysteïne
carbocisteine
mecysteïne
prenisteine
fudosteine
dacisteine
bencisteine
bucillamine
cilastatin
cistinexine
salnacedin
cinaproxeen
salmisteine
desmeninol
dimercaprol
mercaptamine
dimethylsulfoxide
acedapson
dapson
tifenamil
bithionol
fenticlor
thioacetazon
captamine

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 865
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2930 90 98

CAS RN

Benaming
(vervolg)

109-57-9
121-55-1
127-60-6
133-65-3
144-75-2
304-55-2
305-97-5
473-32-5
486-17-9
500-89-0
502-55-6
513-10-0
539-21-9
554-18-7
584-69-0
786-19-6
790-69-2
844-26-8
910-86-1
926-93-2
1166-34-3
1234-30-6
1953-02-2
2398-96-1
2507-91-7
2924-67-6
3383-96-8
3569-58-2
3569-59-3
3569-77-5
4044-65-9
4938-00-5
5835-72-3
5934-14-5
5964-62-5
5965-40-2
6385-58-6
6964-20-1
7009-79-2
10433-71-3
10489-23-3
13402-51-2
14433-82-0
15599-39-0
15686-78-9
16208-51-8
19767-45-4
19881-18-6
20537-88-6
22012-72-2
23205-04-1
23233-88-7
23288-49-5
25827-12-7
26328-53-0
26481-51-6
27025-41-8
27450-21-1
29335-92-0
34914-39-1

allylthioureum
subathizon
acediasulfonnatrium
solasulfon
aldesulfonnatrium
succimer
anthiolimine
chaulmosulfon
captodiam
thiambutosine
dixanthogeen
ecothiopaatiodide
ambazon
glucosulfon
ditofal
carbofenotion
loflucarban
bithionoloxide
tiocarlide
metallibure
cinanserin
etocarlide
tiopronin
tolnaftaat
gloxazon
fluoreson
temefos
oxysoniumiodide
hexasoniumiodide
amidapson
bitoscanaat
danosteine
diprofeen
succisulfon
diathymosulfon
allocupreidenatrium
natriumbitionolaat
tiadenol
xenthioraat
tiametoniumiodide
tioctilaat
tibenzaat
thiacetarsamidenatrium
noxytioline
tiosalan
dimesna
mesna
nitroscanaat
amifostine
zilantel
iosulamide
brotianide
probucol
suloxifeen
amoscanaat
tiprenolol
oxiglutation
osmadizon
dextiopronin
ritiometan

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 866
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2930 90 98

CAS RN

Benaming
(vervolg)

35727-72-1
38194-50-2
38452-29-8
39516-21-7
42461-79-0
51012-32-9
53993-67-2
54063-56-8
54657-98-6
55837-28-0
58306-30-2
58569-55-4
59973-80-7
63547-13-7
66264-77-5
66516-09-4
66608-32-0
66960-34-7
68693-11-8
69217-67-0
69819-86-9
70895-45-3
71767-13-0
74639-40-0
79467-22-4
81045-50-3
81110-73-8
82599-22-2
82964-04-3
83519-04-4
85053-46-9
85754-59-2
87556-66-9
87719-32-2
88041-40-1
88255-01-0
89987-06-4
90357-06-5
94055-76-2
101973-77-7
103725-47-9
105687-93-2
106854-46-0
107023-41-6
112111-43-0
112573-72-5
112573-73-6
113593-34-3
114568-26-2
122575-28-4
123955-10-2
125961-82-2
127304-28-3
134993-74-1
137109-78-5
158382-37-7
159138-80-4
162520-00-5
168682-53-9
179545-77-8
187870-78-6

ontianil
sulindac
tolmesoxide
tiopropamine
sulfonterol
tiapride
tiflorex
suloctidil
serfibraat
tiafibraat
febantel
metenkefaline
exisulind
adrafinil
sulfinalol
mertiatide
imcarbofos
metkefamide
modafinil
sumacetamol
darinaparsin
tipropidil
iotasul
docarpamine
bipenamol
pivopril
racecadotril
ditiomustine
tolrestat
ilmofosine
suricainide
ambamustine
cloticason
etaroteen
lemidosul
netobimin
tiludroninezuur
bicalutamide
suplatasttosilaat
esonarimod
betiatide
sumaroteen
argimesna
pobilukast
armodafinil
dexecadotril
ecadotril
flosatidil
patamostat
naglivan
almokalant
tipelukast
linaroteen
tibegliseen
orazipon
canfosfamide
cariporide
salirasib
ezatiostat
tanomastat
rimeporide

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 867
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2930 90 98

2931 39 50
2931 39 90

2931 90 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

202340-45-2
211513-37-0
216167-82-7
216167-92-9
216167-95-2
488832-69-5
496050-39-6
603139-19-1
608141-41-9
887148-69-8
2809-21-4
52-68-6
126-22-7
1984-15-2
2398-95-0
10596-23-3
13237-70-2
15468-10-7
16543-10-5
17316-67-5
40391-99-9
51321-79-0
51395-42-7
54870-27-8
57808-64-7
60668-24-8
63132-38-7
63132-39-8
63585-09-1
66376-36-1
73514-87-1
76541-72-5
79778-41-9
92118-27-9
103486-79-9
114084-78-5
124351-85-5
127502-06-1
133208-93-2
0-00-0
97-44-9
98-50-0
98-72-6
116-49-4
121-19-7
121-59-5
306-12-7
455-83-4
457-60-3
535-51-3
554-72-3
618-82-6
2430-46-8
3639-19-8
5959-10-4
19028-28-5
33204-76-1
65606-61-3

eflucimibe
dalcetrapib
succinobucol
camobucol
elsibucol
elesclomol
pemaglitazar
odanacatib
apremilast
monepantel
etidroninezuur
metrifonaat
butonaat
medroninezuur
foscolinezuur
clodroninezuur
fosmeninezuur
oxidroninezuur
fosenazide
butafosfan
pamidroninezuur
sparfosinezuur
butedroninezuur
fosfonetnatrium
toldimfos
alafosfalin
lidadroninezuur
olpadronzuur
foscarnetnatrium
alendroninezuur
fosarilaat
mifobaat
neridroninezuur
fotemustine
belfosdil
ibandronzuur
incadronzuur
tetrofosmin
ibrolipim
repagermanium
acetarsol
arsanilzuur
nitarson
glycobiarsol
roxarson
carbarson
oxofenarsine
dichlorofenarsine
neoarsfenamine
fenarsonsulfoxylaat
tryparsamide
sulfarsfenamine
tolboxaan
difetarson
stibosamine
toliodiumchloride
chadrosilan
diciferron

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 868
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2931 90 00

2932 19 00

2932 20 10
2932 20 90

CAS RN

Benaming
(vervolg)

68959-20-6
75018-71-2
125973-56-0
126595-07-1
132236-18-1
59-87-0
67-28-7
405-22-1
541-64-0
549-40-6
735-64-8
965-52-6
1338-39-2
1338-41-6
1338-43-8
3270-71-1
3563-92-6
3690-58-2
3776-93-0
4662-17-3
5579-89-5
5579-95-3
5580-25-6
6236-05-1
6673-97-8
15686-77-8
16915-70-1
19561-70-7
26266-57-9
26266-58-0
26658-19-5
28434-01-7
31329-57-4
53684-49-4
60653-25-0
64743-08-4
64743-09-5
66357-35-5
72420-38-3
75748-50-4
84845-75-0
93064-63-2
142996-66-5
156722-18-8
186953-56-0
253128-41-5
393101-41-2
77-09-8
52-01-7
56-72-4
57-57-8
66-76-2
76-65-3
81-81-2
90-33-5
152-72-7
321-55-1
435-97-2

disichoniumchloride
tauroselcholinezuur
amsilaroteen
propagermanium
zifrosilon
nitrofural
nihydrazon
nidroxyzon
furtrethoniumjodide
furostilbestrol
fenamifuril
nifuroxazide
sorbitanlauraat
sorbitanstearaat
sorbitanoleaat
nifuraldezon
zylofuramine
fubrogoniumiodide
furfenorex
furidaron
nifursemizon
nifurmeron
nifurethazon
nifuroxim
spiroxason
fursalan
nifursol
nifuratron
sorbitan palmitate
sorbitan trioleate
sorbitan tristearate
bioresmetrine
naftidrofuryl
bufetolol
orpanoxin
diclofurime
nitrafudam
ranitidine
acifran
ancarolol
niperotidine
venritidine
furomine
rostafuroxin
pafuramidine
eribulin
milataxel
fenolftaleine
spironolacton
cumafos
propiolacton
dicumarol
amolanon
warfarine
hymecromon
acenocumarol
haloxon
fenprocumon

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 869
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2932 20 90

2932 95 00
2932 99 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

465-39-4
476-66-4
477-32-7
548-00-5
642-83-1
804-10-4
1233-70-1
2908-75-0
3258-51-3
3447-95-8
3902-71-4
4366-18-1
15301-80-1
15301-97-0
26538-44-3
29334-07-4
32449-92-6
35838-63-2
42422-68-4
52814-39-8
58409-59-9
60986-89-2
65776-67-2
66898-60-0
67268-43-3
67696-82-6
68206-94-0
70288-86-7
73573-88-3
75139-06-9
75330-75-5
75992-53-9
79902-63-9
81478-25-3
87810-56-8
91406-11-0
96829-58-2
109791-32-4
112856-44-7
113507-06-5
127943-53-7
132100-55-1
140616-46-2
150785-53-8
154738-42-8
161262-29-9
162011-90-7
165108-07-6
189954-96-9
195883-06-8
1972-08-3
136-70-9
451-77-4
470-43-9
541-66-2
1344-34-9
1508-45-8
3416-24-8

bufogenin
ellagzuur
visnadine
ethylbiscumacetaat
aceglaton
carbocromeen
diarbaron
esculamine
valofan
benfurodilhemisuccinaat
trioxysaleen
cumetarol
oxamarin
xylocumarol
zeranol
sulmarin
glucurolacton
clocumarol
taleranol
metesculetol
bucumolol
clofurac
afurolol
talosalaat
giparmeen
acrihellin
cloricromeen
ivermectin
mevastatin
tetronasin
lovastatin
moxadoleen
simvastatin
lomevacton
fostriecin
esupron
orlistat
ascorbylgamolenaat
losigamon
moxidectin
disermolide
dalvastatin
fluoresceïnelisicol
alemcinal
mitemcinal
amotosalen
rofecoxib
selamectine
firocoxib
omtriptolide
dronabinol
protokylol
homarylamine
promoxolan
oxapropaniumiodide
stibamineglucoside
mitopodozide
glucosamine

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 870
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2932 99 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

3567-40-6
4764-17-4
5684-90-2
12286-76-9
12569-38-9
18296-45-2
18467-77-1
25161-41-5
30910-27-1
31105-14-3
31112-62-6
33069-62-4
34753-46-3
40580-59-4
47254-05-7
49763-96-4
51372-29-3
53341-49-4
53983-00-9
55102-44-8
56180-94-0
56290-94-9
58546-54-6
58994-96-0
61136-12-7
61869-07-6
61914-43-0
66112-59-2
71963-77-4
74817-61-1
75887-54-6
78113-36-7
81267-65-4
83461-56-7
85443-48-7
90733-40-7
97240-79-4
98383-18-7
105618-02-8
105674-77-9
114870-03-0
114977-28-5
116818-99-6
117570-53-3
118457-15-1
118457-16-2
122312-55-4
123072-45-7
128196-01-0
135038-57-2
137275-81-1
149920-56-9
156294-36-9
167256-08-8
171092-39-0
175013-73-7
181296-84-4
182824-33-5
183133-96-2
185955-34-4

dioxamaat
tenamfetamine
pentrichloral
ferric fructose
calciumglubionaat
didrovaltraat
diprogulinezuur
acevaltraat
treloxinaat
olmidine
metrizamide
paclitaxel
ciheptolan
guanadrel
spiroxepin
stiripentol
dexbudesonide
ponfibraat
nibroxan
bofumustine
acarbose
medroxalol
besigomsin
ranimustine
almurtide
domiodol
glucuronamide
temurtide
artemether
murabutide
artemotil
romurtide
idronoxil
mifamurtide
bencianol
edifolon
topiramaat
ecomustine
galamustine
lanproston
fondaparinuxnatrium
docetaxel
isalsteine
vadimezan
dexnebivolol
levonebivolol
dosmalfaat
aprosulaatnatrium
escitalopram
fasidotril
osemozotan
idraparinuxnatrium
larotaxel
enrasentan
defoslimod
tidembersat
omigapil
artesunaat
cabazitaxel
eritoran

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 871
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2932 99 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

186040-50-6
186348-23-2
196597-26-9
280585-34-4
329306-27-6
50-34-0
53-46-3
61-74-5
68-90-6
78-34-2
82-02-0
85-90-5
87-33-2
119-41-5
154-23-4
480-17-1
521-35-7
652-67-5
1165-48-6
1477-19-6
1668-19-5
1951-25-3
2165-19-7
2455-84-7
3562-84-3
3570-46-5
3607-18-9
3611-72-1
4439-67-2
4442-60-8
4730-07-8
4940-39-0
6538-22-3
7182-51-6
13157-90-9
15686-60-9
15686-63-2
16051-77-7
16110-51-3
18296-44-1
19825-63-9
19889-45-3
22888-70-6
23580-33-8
23915-73-3
26020-55-3
26225-59-2
29782-68-1
33459-27-7
33889-69-9
34887-52-0
35212-22-7
37456-21-6
37470-13-6
37855-80-4
38873-55-1
39552-01-7
40691-50-7
42408-79-7
50465-39-9

paclitaxelceribaat
ortataxel
ramelteon
oxeglitazar
lirimilast
propanthelinebromide
methantheliniumbromide
domoxin
benziodaron
dioxation
khelline
methylchromon
isosorbidedinitraat
efloxaat
cianidanol
leucocianidol
cannabinol
isosorbide
dimefline
benzaron
doxepine
amiodaron
guanoxan
ambenoxan
benzbromaron
ethomoxane
cidoxepin
cloridarol
amikhelline
butamoxan
pentamoxan
chromocarb
dimeprozan
talopram
benzchercin
flavamine
etabenzaron
isosorbidemononitraat
cromoglicinezuur
valtraat
pirnabin
guabenxan
silibinin
furacrininezuur
trebenzomine
oxetoron
mecinaron
silidianin
xanoxinezuur
silicristin
fenisorex
ipriflavon
terbucromil
flavodinezuur
iprocrolol
furobufeen
befunolol
tixanox
pirandamine
tocofibraat

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 872
▼B
BIJLAGE 3

GN-code

2932 99 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

51022-71-0

nabilon

52934-83-5

nanafrocin

54340-62-4

bufuralol

55165-22-5

butocrolol

55286-56-1

doxaminol

55453-87-7

isoxepac

55689-65-1

oxepinac

56689-43-1

canbisol

56983-13-2

furofenac

57009-15-1

isocromil

58012-63-8

furcloprofeen

58761-87-8

sudexanox

58805-38-2

ambicromil

59729-33-8

citalopram

60400-92-2

proxicromil

63968-64-9

artemisinin

65350-86-9

meciadanol

66575-29-9

colforsin

67102-87-8

pentomon

67700-30-5

furaprofeen

71316-84-2

fluradoline

72492-12-7

spizofuron

74912-19-9

naboctaat

76301-19-4

timefuron

77005-28-8

texacromil

77416-65-0

exepanol

78371-66-1

bucromaron

78499-27-1

bermoprofen

79130-64-6

ansoxetine

79619-31-1

flavodilol

80743-08-4

dioxadilol

81486-22-8

nipradilol

81496-81-3

artenimol

81674-79-5

guaimesal

81703-42-6

bendacalol

87549-36-8

parcetasal

87626-55-9

mitoflaxon

96566-25-5

ablukast

97483-17-5

tifurac

110816-79-0

cromoglicaatlisetil

113806-05-6

olopatadine

118457-14-0

nebivolol

123407-36-3

artefleen

128232-14-4

raxofelast

132017-01-7

bervastatin

139110-80-8

zanamivir

149494-37-1

ebalzotan

151581-24-7

iralukast

169758-66-1

robalzotan

175013-84-0

tonabersat

184653-84-7

carabersat

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 873
▼B
BIJLAGE 3

GN-code

2932 99 00

2933 11 10
2933 11 90

2933 19 10
2933 19 90

2933 21 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

343306-71-8
401925-43-7
461432-26-8
664338-39-0
479-92-5
58-15-1
60-80-0
68-89-3
747-30-8
1046-17-9
3615-24-5
7077-30-7
22881-35-2
55837-24-6
50-33-9
57-96-5
105-20-4
129-20-4
853-34-9
2210-63-1
4023-00-1
7125-67-9
7554-65-6
13221-27-7
20170-20-1
23111-34-4
27470-51-5
30748-29-9
32710-91-1
34427-79-7
50270-32-1
50270-33-2
53808-88-1
55294-15-0
59040-30-1
60104-29-2
70181-03-2
71002-09-0
80410-36-2
81528-80-5
103475-41-8
115436-73-2
119322-27-9
142155-43-9
206884-98-2
376592-42-6
410528-02-8
496775-61-2
50-12-4
57-41-0
86-35-1
1317-25-5
5579-81-7
5588-20-5
40828-44-2
56605-16-4

sugammadex
celivaron
dapagliflozin
arterolaan
propyfenazon
aminofenazon
fenazon
metamizoolnatrium
aminofenazoncyclamaat
dibupyron
ramifenazon
butopyrammoniumiodide
famprofazon
bisfenazon
fenylbutazon
sulfinpyrazon
betazool
oxyfeenbutazon
kebuzon
mofebutazon
praxadine
metochizine
fomepizool
tribuzon
difenamizool
feclobuzon
suxibuzon
feprazon
trifezolac
proxifezon
bufezolac
isofezolac
lonazolac
muzolimine
nafazatrom
clofezon
dazopride
pirazolac
fezolamine
dalbraminol
tepoxalin
ipazilide
meribendan
cizolirtine
niraxostat
totrombopag
palovaroteen
eltrombopag
mefenytoine
fenytoine
ethotoine
alcloxa
aldioxa
clodantoine
clazolimine
spiromustine

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 874
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2933 21 00

2933 29 10
2933 29 90

CAS RN

Benaming
(vervolg)

63612-50-0
89391-50-4
93390-81-9
50-60-2
53-73-6
56-28-0
59-98-3
60-56-0
71-00-1
84-22-0
91-75-8
443-48-1
501-62-2
526-36-3
551-92-8
830-89-7
835-31-4
1077-93-6
1082-56-0
1082-57-1
1491-59-4
3254-93-1
3366-95-8
4201-22-3
4205-90-7
4342-03-4
4474-91-3
4548-15-6
4846-91-7
5377-20-8
5696-06-0
5786-71-0
6043-01-2
7036-58-0
7303-78-8
7681-76-7
13551-87-6
14058-90-3
14885-29-1
15037-44-2
16773-42-5
17230-89-6
17692-28-3
19387-91-8
20406-60-4
21721-92-6
22232-54-8
22668-01-5
22833-02-9
22916-47-8
22994-85-0
23593-75-1
23757-42-8
25859-76-1
27220-47-9
27523-40-6
27885-92-3
28125-87-3
30529-16-9
31036-80-3

nilutamide
imirestat
fosfenytoin
feentolamine
angiotensinamide
triclodazol
tolazoline
thiamazool
histidine
tetryzoline
antazoline
metronidazool
fenamazoline
xylometazoline
dimetridazool
albutoin
nafazoline
ternidazool
tefazoline
tramazoline
oxymetazoline
doxenitoine
secnidazool
tolonidine
clonidine
dacarbazine
angiotensin II
flunidazool
fenoxazoline
metomidaat
metetoin
fosfocreatinine
domazoline
propoxaat
imidoline
ronidazool
misonidazool
metazamide
ipronidazool
etonam
ornidazool
nimazon
clonazoline
tinidazool
mipimazool
nitrefazool
carbimazool
etanidazool
orconazole
miconazool
benznidazool
clotrimazool
midaflur
glibutimine
econazool
isoconazool
imidocarb
flutonidine
stirimazool
lofexidine

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 875
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2933 29 90

CAS RN

Benaming
(vervolg)

31478-45-2
33125-97-2
33178-86-8
34839-70-8
35554-44-0
36364-49-5
36740-73-5
38083-17-9
38349-38-1
40077-57-4
40507-78-6
40828-45-3
41473-09-0
42116-76-7
51022-76-5
51481-61-9
51940-78-4
53267-01-9
53597-28-7
54143-54-3
54533-85-6
55273-05-7
56097-80-4
57647-79-7
57653-26-6
58261-91-9
59729-37-2
59803-98-4
59939-16-1
60173-73-1
60628-96-8
60628-98-0
61318-90-9
62087-96-1
62882-99-9
62894-89-7
63824-12-4
63927-95-7
64211-45-6
64212-22-2
64872-76-0
65571-68-8
65896-16-4
66711-21-5
69539-53-3
70161-09-0
71097-23-9
72479-26-6
73445-46-2
73931-96-1
74512-12-2
76448-31-2
76631-46-4
76894-77-4
77175-51-0
77671-31-9
78186-34-2
78218-09-4
79313-75-0
80614-27-3

bamnidazool
etomidaat
alinidine
metiamide
enilconazole
imidazoolsalicylaat
flumizool
climbazool
metrafazoline
aviptadil
indanazoline
azolimine
fenmetozool
carnidazool
sulnidazool
cimetidine
zetidoline
cibenzoline
fludazoniumchloride
sepazoniumchloride
nizofenon
impromidine
valconazool
benclonidine
fenobam
mefenidil
fexinidazool
brimonidine
cirazoline
arfalasin
bifonazool
lombazool
sulconazool
triletide
tinazoline
tiflamizool
aliconazool
bentemazool
oxiconazool
nafimidon
butoconazool
lofemizool
romifidine
apraclonidine
etintidine
democonazool
zoficonazool
fenticonazool
fenflumizool
denzimol
omoconazool
propenidazool
detomidine
dazmegrel
croconazool
enoximon
bisantreen
dazoxibeen
sopromidine
midazogrel

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 876
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2933 29 90

CAS RN

Benaming
(vervolg)

81447-78-1
81447-79-2
82571-53-7
83184-43-4
84203-09-8
84243-58-3
84962-75-4
85392-79-6
86347-14-0
89371-37-9
89371-44-8
89781-55-5
89838-96-0
90408-21-2
90697-56-6
91017-58-2
91524-14-0
95668-38-5
96153-56-9
97901-21-8
99614-02-5
103926-64-3
104054-27-5
104902-08-1
105920-77-2
107429-63-0
110605-64-6
110883-46-0
113082-98-7
113775-47-6
114798-26-4
115575-11-6
116684-92-5
116795-97-2
118072-93-8
118528-04-4
119006-77-8
120635-74-7
122830-14-2
125472-02-8
126222-34-2
128326-82-9
129369-64-8
129805-33-0
130120-57-9
130726-68-0
130759-56-7
134183-95-2
137460-88-9
138402-11-6
144689-24-7
149838-23-3
149968-26-3
150586-58-6
154906-40-8
159075-60-2
159519-65-0
162394-19-6
170105-16-5
173997-05-2

levlofexidine
dexlofexidine
ozagrel
mifentidine
trifenagrel
imazodan
flutomidaat
indanidine
medetomidine
imidapril
imidaprilaat
rolafagrel
octimibaat
efetozole
zimidoben
abunidazool
napamezool
idralfidine
bisfentidine
nafagrel
ondansetron
sepimostat
atipamezool
cilutazoline
camonagrel
lintopride
isaglidool
giracodazool
enalkireen
dexmedetomidine
losartan
liarozole
galdansetron
ledazerol
zoledronzuur
brolaconazole
flutrimazool
cilansetron
deriglidool
mivazerol
remikireen
eberconazool
irtemazole
eptotermin alfa
prezatidecopperacetaat
neticonazool
nemazoline
fampronil
odalprofeen
irbesartan
olmesartan
doranidazool
elisartan
fipamezool
semparatide
emfilermin
enfuvirtide
palifermin
imidafenacin
nepicastat

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 877
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2933 29 90

2933 33 00

2933 39 10
2933 39 99

CAS RN

Benaming
(vervolg)

177563-40-5
183659-72-5
189353-31-9
200074-80-2
213027-19-1
219527-63-6
246539-15-1
259188-38-0
444069-80-1
478166-15-3
697766-75-9
867153-61-5
944263-65-4
57-42-1
64-39-1
77-10-1
113-45-1
144-14-9
302-41-0
359-83-1
437-38-7
467-60-7
467-83-4
469-79-4
562-26-5
915-30-0
1812-30-2
15301-48-1
15686-91-6
28782-42-5
71195-58-9
54-92-2
101-26-8
51-12-7
52-86-8
53-89-4
54-36-4
54-85-3
54-96-6
56-97-3
59-26-7
59-32-5
62-97-5
76-90-4
77-01-0
77-20-3
77-39-4
79-55-0
82-98-4
86-21-5
86-22-6
87-21-8
91-81-6
91-84-9
93-47-0
94-63-3
94-78-0
96-88-8

carafiban
catramilast
fadolmidine
lusupultide
cipralisant
repifermin
dibotermin alfa
rebimastat
dapiclermine
mecaserminrinfabaat
velafermin
dulanermin
demiditraz
pethidine
trimeperidine
fencyclidine
methylfenidaat
anileridine
piritramide
pentazocine
fentanyl
pipradrol
dipipanon
ketobemidon
fenoperidine
difeenoxylaat
bromazepam
bezitramide
propiram
difenoxin
alfentanil
iproniazide
pyridostigminebromide
nialamide
haloperidol
benzpiperylon
metyrapon
isoniazide
amifampridine
trimedoximbromide
nikethamide
chloorpyramine
difemanilmetilsulfaat
mepenzolaatbromide
fenpipramide
alfaprodine
cycrimine
pempidine
piperidolaat
feniramine
broomfeniramine
piridocaine
tripelennamine
mepyramine
verazide
pralidoximjodide
fenazopyridine
mepivacaine

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 878
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2933 39 99

CAS RN

Benaming
(vervolg)

97-57-4
100-91-4
101-08-6
114-90-9
114-91-0
115-46-8
117-30-6
123-03-5
125-51-9
125-60-0
127-35-5
129-03-3
129-83-9
132-21-8
132-22-9
136-82-3
139-62-8
144-11-6
144-45-6
147-20-6
149-17-7
300-37-8
357-66-4
382-82-1
468-50-8
468-51-9
468-56-4
468-59-7
469-21-6
469-80-7
469-82-9
479-81-2
486-12-4
486-16-8
495-84-1
504-03-0
510-74-7
511-45-5
514-65-8
534-84-9
536-33-4
546-32-7
548-73-2
553-69-5
555-90-8
561-48-8
561-76-2
561-77-3
578-89-2
586-60-7
586-98-1
587-46-2
587-61-1
603-50-9
728-88-1
749-02-0
749-13-3
807-31-8
827-61-2
852-42-6

tolpronine
eucatropine
diperodon
obidoximchloride
metyridine
azacyclonol
dipiproverine
cetylpyridiniumchloride
pipenzolaatbromide
fenpiveriniumbromide
fenazocine
cyproheptadine
fenampromide
dexbromfeniramine
chloorfenamine
piperocaine
cyclomethycaine
trihexyfenidyl
spirgetine
difenylpyraline
ftivazide
diodon
spirileen
dicoliniumiodide
betameprodine
alfameprodine
hydroxypethidine
betaprodine
doxylamine
feneridine
etoxeridine
bietamiverine
triprolidine
carbinoxamine
salinazid
nanofin
spiramide
pridinol
biperideen
pimeclon
ethionamide
oxfeneridine
droperidol
fenyramidol
nicothiazon
norpipanon
properidine
dihexyverine
pimetremide
dyclonine
piconol
benzpyriniumbromide
propyljodon
bisacodyl
tolperison
spiperon
trifluperidol
aceperon
aceclidine
guaiapaat

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 879
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2933 39 99

CAS RN

Benaming
(vervolg)

972-02-1
1050-79-9
1096-72-6
1098-97-1
1219-35-8
1463-28-1
1508-75-4
1539-39-5
1580-71-8
1707-15-9
1740-22-3
1841-19-6
1882-26-4
1893-33-0
2062-78-4
2062-84-2
2066-89-9
2139-47-1
2156-27-6
2398-81-4
2531-04-6
2748-88-1
2779-55-7
2804-00-4
2856-74-8
2971-90-6
3099-52-3
3425-97-6
3485-62-9
3540-95-2
3562-55-8
3565-03-5
3569-26-4
3572-80-3
3575-80-2
3626-67-3
3670-68-6
3691-78-9
3696-28-4
3703-76-2
3731-52-0
3734-52-9
3737-09-5
3781-28-0
3784-99-4
3811-53-8
3964-81-6
4354-45-4
4394-00-7
4394-04-1
4394-05-2
4546-39-8
4575-34-2
4876-45-3
4904-00-1
4945-47-5
4960-10-5
5005-72-1
5205-82-3
5322-53-2

difenidol
moperon
hepzidine
pyritinol
primaperon
guanacline
tropicamide
gapicomine
amiperon
metazide
pyrinoline
fluspirileen
pyricarbaat
pipamperon
pimozide
benperidol
pasiniazid
nifenazon
benproperine
oxiniacinezuur
piperylon
miripiriumchloride
opiniazide
roxoperon
modaline
clopidol
nicametaat
dimecoloniumiodide
clidiniumbromide
fenpipran
piprocurariumiodide
pimetine
indopine
cyclazocine
melperon
hexadiline
propipocaine
benzethidine
dipyrithion
cloperastine
picolamine
metazocine
disopyramide
propyperon
stilbaziumiodide
propinetidine
azatadine
oxyclipine
nifluminezuur
metanixin
nixylinezuur
pipethanaat
myfadol
camfotamide
cyprolidol
bamipine
perastine
leptacline
bevoniummetilsulfaat
oxiperomide

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 880
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2933 39 99

CAS RN

Benaming
(vervolg)

5560-77-0
5579-92-0
5579-93-1
5598-52-7
5634-41-3
5636-83-9
5638-76-6
5657-61-4
5789-72-0
5868-05-3
5942-95-0
6184-06-1
6272-74-8
6556-11-2
6621-47-2
6968-72-5
7007-96-7
7008-17-5
7009-54-3
7162-37-0
7237-81-2
7528-13-4
7681-80-3
10040-45-6
10447-39-9
10457-90-6
10457-91-7
10571-59-2
13410-86-1
13422-16-7
13447-95-5
13456-08-1
13463-41-7
13495-09-5
13752-33-5
13862-07-2
13912-80-6
13958-40-2
14051-33-3
14149-43-0
14222-60-7
14745-50-7
14796-24-8
15301-88-9
15302-05-3
15302-10-0
15378-99-1
15387-10-7
15500-66-0
15599-26-5
15686-68-7
15686-87-0
15876-67-2
16426-83-8
16571-59-8
16852-81-6
17692-43-2
17737-65-4
17737-68-7

rotoxamine
iopydol
jopydon
fospiraat
parapenzolaatbromide
dimetindeen
betahistine
nicoxamaat
trimetamide
niceritrol
carpipramine
sorbinicaat
lapiriumchloride
inositolnicotinaat
perhexiline
mepiroxol
crotoniazide
hydroxypyridinetartraat
pentapiperide
paridocaine
hepronicaat
carperidine
pentapiperiummetilsulfaat
natriumpicosulfaat
chifenadine
bromperidol
clofluperol
nicoclonaat
aconiazide
triflocin
methaniazide
bitipazon
pyrithionzink
piminodine
panidazool
difemetorex
nicoboxil
oxiramide
benzetimide
trimethidinium methosulfate
protionamide
meletimide
cinpereen
pytamine
butoxylaat
clibucaine
anazocine
niprofazon
pancuroniumbromide
droxypropine
volazocine
pifenaat
distigminebromide
niometacin
benzindopyrine
benzoclidine
picodralazine
clonixin
diclonixin

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 881
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2933 39 99

CAS RN

Benaming
(vervolg)

18841-58-2
20977-50-8
21221-18-1
21228-13-7
21686-10-2
21755-66-8
21829-22-1
21829-25-4
21888-98-2
22150-28-3
22204-91-7
22443-11-4
22609-73-0
22632-06-0
23210-56-2
24340-35-0
24358-84-7
24558-01-8
24671-26-9
24678-13-5
25384-17-2
25523-97-1
26844-12-2
26864-56-2
27112-37-4
27115-86-2
27302-90-5
27959-26-8
28240-18-8
29125-56-2
29342-02-7
29876-14-0
30652-11-0
30751-05-4
30817-43-7
31224-92-7
31232-26-5
31314-38-2
31637-97-5
31721-17-2
31932-09-9
31980-29-7
32953-89-2
33144-79-5
33605-94-6
34703-49-6
35515-77-6
35620-67-8
36175-05-0
36292-69-0
36504-64-0
37398-31-5
38396-39-3
38677-81-5
38677-85-9
39123-11-0
39537-99-0
39562-70-4
40431-64-9

pipoctanon
carperon
flazalon
dorastine
flupranon
picoperine
clonixeril
nifedipine
dexetimide
ipragratine
lifibraat
nepinalon
niludipine
bupicomide
ifenprodil
piridoxilaat
dexivacaine
levofacetoperan
benrixaat
lenperon
allylprodine
dexchlorfeniramine
indoramin
penfluridol
diamocaine
dacuroniumbromide
oxisuran
nicomol
pinolcaine
droclidiniumbromide
metipirox
nicotredool
deferipron
troxipide
fenclexoniummetilsulfaat
pifoxim
danitraceen
prodipine
etofibraat
chinupramine
ticarbodine
nicofibraat
rimiterol
broperamool
pirisudanol
dropempine
truxipicuriumiodide
pirdoniumbromide
natriumpicofosfaat
ketazocine
nictindool
dilmefon
bupivacaine
pirbuterol
flunixine
pituxaat
micinicaat
nitrendipine
dexmethylfenidaat

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 882
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2933 39 99

CAS RN

Benaming
(vervolg)

42597-57-9
47029-84-5
47128-12-1
47662-15-7
47739-98-0
47806-92-8
50432-78-5
50650-76-5
50679-08-8
50700-72-6
51832-87-2
52157-83-2
53179-10-5
53179-11-6
53179-12-7
53415-46-6
53449-58-4
54063-45-5
54063-47-7
54063-52-4
54110-25-7
54143-55-4
54965-22-9
55285-35-3
55285-45-5
55313-67-2
55432-15-0
55837-14-4
55837-15-5
55837-21-3
55837-22-4
55837-26-8
55905-53-8
55985-32-5
56079-81-3
56383-05-2
56775-88-3
56995-20-1
57021-61-1
57237-97-5
57548-79-5
57648-21-2
57653-28-8
57653-29-9
57734-69-7
57808-66-9
57982-78-2
58239-89-7
58754-46-4
59429-50-4
59708-52-0
59729-31-6
59831-64-0
59831-65-1
59859-58-4
60324-59-6
60560-33-0
60569-19-9
60576-13-8

ronifibraat
dazadrol
cycliramine
suxemerid
clocapramine
difenoximide
pemerid
pirocton
terfenadine
vecuroniumbromide
picobenzide
mindoperon
fluperamide
loperamide
clopimozide
fepitrizol
ciclonicaat
fetoxilaat
gemazocine
pitofenon
pirozadil
flecainide
fluspiperon
butanixin
pirifibraat
pipramadol
pirinidazool
butaverine
butopiprine
pipoxizine
pribecaine
fenperaat
clebopride
nicardipine
ropitoin
zindotrine
zimeldine
flupirtine
isonixin
timoprazool
picafibraat
timiperon
ibazocine
cogazocine
sechifenadine
domperidon
budipine
moxazocine
iferanserin
tamitinol
carfentanil
lorcainide
milenperon
halopemide
femoxetine
nomelidine
pinacidil
propiverine
piketoprofeen

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 883
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BIJLAGE 3
GN-code

2933 39 99

CAS RN

Benaming
(vervolg)

61380-40-3
61764-61-2
62658-88-2
63388-37-4
63675-72-9
63758-79-2
64063-57-6
64755-06-2
64840-90-0
64881-21-6
65141-46-0
66085-59-4
66208-11-5
66364-73-6
66529-17-7
66564-14-5
66564-15-6
66778-36-7
67765-04-2
68252-19-7
68284-69-5
68797-29-5
68844-77-9
69047-39-8
69365-65-7
70132-50-2
70260-53-6
70724-25-3
71138-71-1
71195-56-7
71251-02-0
71276-43-2
71461-18-2
71653-63-9
72005-58-4
72432-03-2
72509-76-3
72599-27-0
72808-81-2
73278-54-3
73590-58-6
73590-85-9
74517-42-3
75437-14-8
75444-64-3
75530-68-6
75755-07-6
75970-99-9
75985-31-8
76906-79-1
76956-02-0
77342-26-8
77502-27-3
78090-11-6
78092-65-6
78273-80-0
78289-26-6
78833-03-1
79201-85-7

lofentanil
cloroperon
mesudipine
declenperon
nisoldipine
indalpine
picotrin
chinucliumbromide
eperison
caricotamide
nicorandil
nimodipine
ifoxetine
enpiroline
midaglizool
cinitapride
alepride
encainide
enefexine
pirmenol
disobutamide
pipradimadol
astemizool
binifibraat
fenoctimine
pimonidazool
mindodilol
carbazeran
octapinol
broclepride
octenidine
chadazocine
tonazocine
riodipine
vadocaine
miglitol
felodipine
miglustat
tepirindool
lamtidine
omeprazool
ufiprazool
ditercaliniumchloride
milverine
flumeridon
nilvadipine
piridroninezuur
tecastemizool
ciamexon
prisotinol
lavoltidine
tefenperaat
tolpadol
picoprazool
ristianol
roxatidine
droxicainide
pentisomide
picenadol

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 884
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2933 39 99

CAS RN

Benaming
(vervolg)

79449-98-2
79449-99-3
79455-30-4
79516-68-0
79794-75-5
79992-71-5
80343-63-1
80349-58-2
80614-21-7
80879-63-6
81098-60-4
81126-88-7
81329-71-7
82227-39-2
83059-56-7
83799-24-0
83829-76-9
83991-25-7
84057-95-4
84490-12-0
85166-20-7
85966-89-8
86365-92-6
86780-90-7
86811-09-8
86811-58-7
87784-12-1
87848-99-5
88150-42-9
88296-62-2
88678-31-3
89194-77-4
89419-40-9
89613-77-4
89667-40-3
90103-92-7
90182-92-6
90729-42-3
90729-43-4
90961-53-8
92268-40-1
92788-10-8
93181-81-8
93181-85-2
93277-96-4
93821-75-1
94739-29-4
95374-52-0
96449-05-7
96487-37-5
96515-73-0
96922-80-4
98323-83-2
98326-32-0
98330-05-3
99499-40-8
99518-29-3
99522-79-9
100427-26-7

cabastine
icospiramide
nicaraven
levocabastine
loratadine
pimetacin
sufotidine
panuramine
nicogrelaat
emiglitaat
cisapride
eniclobrate
modecainide
pibaxizine
zabicipril
fexofenadine
bremazocine
ambasilide
ropivacaine
piroximon
ciclotropiumbromide
preclamol
trazolopride
aranidipine
litoxetine
fluazuron
ofornine
acrivastine
amlodipine
transcainide
liranaftaat
bisaramil
mosapramine
mezacopride
isbogrel
zabiciprilaat
zacopride
carebastine
ebastine
tedisamil
perfomedil
rogletimide
lodaxaprine
endixaprine
altapizon
butinazocine
lemildipine
prideperon
rispenzepine
nuvenzepine
palonidipine
pantenicaat
carmoxirool
senazodan
anpirtoline
disuprazool
derpanicaat
pranidipine
lercanidipine

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 885
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2933 39 99

CAS RN

Benaming
(vervolg)

100643-71-8
100927-13-7
101343-69-5
101345-71-5
102394-31-0
102625-70-7
103129-82-4
103336-05-6
103577-45-3
103766-25-2
103878-84-8
103890-78-4
103922-33-4
103923-27-9
104153-37-9
104713-75-9
105462-24-6
105979-17-7
106516-24-9
106669-71-0
106686-40-2
106900-12-3
107266-06-8
107266-08-0
107703-78-6
108147-54-2
108687-08-7
110140-89-1
110347-85-8
112192-04-8
112568-12-4
112727-80-7
113165-32-5
113712-98-4
115911-28-9
115972-78-6
116078-65-0
117976-89-3
118248-91-2
119141-88-7
119229-65-1
119257-34-0
119431-25-3
119515-38-7
120014-06-4
120054-86-6
120241-31-8
120656-74-8
120958-90-9
121650-80-4
121750-57-0
122955-18-4
122957-06-6
123524-52-7
124436-59-5
124858-35-1
125602-71-3
126825-36-3
128075-79-6
128420-61-1

desloratadine
idaverine
ocfentanil
brifentanil
otenzepad
pantoprazool
levamlodipine
ditekireen
lansoprazool
gimeracil
lazabemide
lacidipine
pibutidine
pirtenidine
rilopirox
barnidipine
risedroninezuur
benidipine
sertindool
arpromidine
gapromidine
loperamideoxide
gevotroline
carvotroline
glemanserin
migalastat
teludipine
ridogrel
selfotel
roxindool
iturelix
renzapride
niguldipine
tenatoprazool
sampirtine
olradipine
bidisomide
rabeprazool
fodipir
esomeprazool
nerispirdine
besipirdine
eliprodil
icaridin
donepezil
dexniguldipine
alvameline
trefentanil
dalcotidine
pancopride
itameline
sibopirdine
modipafant
azelnidipine
pirodavir
nadifloxacin
bepotastine
bertosamil
lufironil
minopafant

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 886
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2933 39 99

CAS RN

Benaming
(vervolg)

130641-36-0
132203-70-4
132373-81-0
132829-83-5
132875-61-7
134234-12-1
134377-69-8
134457-28-6
135062-02-1
135354-02-8
137795-35-8
138530-94-6
138530-95-7
138708-32-4
139145-27-0
139290-65-6
139886-32-1
140944-31-6
141725-10-2
142001-63-6
142852-50-4
143257-97-0
144035-83-6
144412-49-7
145216-43-9
145414-12-6
145599-86-6
147025-53-4
147084-10-4
147116-64-1
147116-67-4
149488-17-5
149926-91-0
149979-74-8
150337-94-3
150443-71-3
153322-05-5
154357-42-3
154413-61-3
154541-72-7
155319-91-8
155415-08-0
155418-06-7
156053-89-3
156137-99-4
157716-52-4
158876-82-5
159776-68-8
159912-53-5
159997-94-1
160492-56-8
162401-32-3
166181-63-1
167221-71-8
168266-90-8
168273-06-1
170364-57-5
170566-84-4
171049-14-2
171655-91-7

picumeterol
cilnidipine
vamicamide
espatropaat
remifentanil
traxoprodil
safironil
prazarelix
repaglinide
xaliprodeen
spiroglumide
dexlansoprazool
levolansoprazool
ferpifosaatnatrium
parogrelil
volinanserin
milameline
silperison
milacainide
saredutant
zanapezil
sameridine
piclamilast
lamifiban
forasartan
lirexapride
cerivastatine
talsaclidine
alcaftadine
ezlopitant
maropitant
trovirdine
revatropaat
terbogrel
ecalcideen
nicanartine
lanicemine
levonadifloxacin
ticolubant
alinastine
mangafodipir
inogatran
nolpitantiumbesilaat
alvimopan
rapacuroniumbromide
perifosine
rupatadine
linetastine
sabcomeline
biricodar
osanetant
roflumilast
ipravacaïne
clevidipine
vofopitant
rimonabant
enzastaurin
lanepitant
lotrafiban
brasofensine

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 887
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2933 39 99

2933 41 00
2933 49 10

CAS RN

Benaming
(vervolg)

172152-36-2
172927-65-0
178979-85-6
179033-51-3
183305-24-0
188396-77-2
188913-58-8
189950-11-6
190648-49-8
193153-04-7
193275-84-2
195875-84-4
198283-73-7
198480-55-6
198904-31-3
198958-88-2
201034-75-5
201605-51-8
202189-78-4
202409-33-4
202590-69-0
204205-90-3
208110-64-9
209783-80-2
211914-51-1
211915-06-9
212141-54-3
215529-47-8
218791-21-0
221019-25-6
226072-63-5
227940-00-3
249296-44-4
249921-19-5
252870-53-4
263562-28-3
284461-73-0
288104-79-0
289893-25-0
319460-85-0
330942-05-7
362665-56-3
370893-06-4
376348-65-1
412950-27-7
453562-69-1
459856-18-9
701977-09-5
706779-91-1
793655-64-8
861151-12-4
77-07-6
132-60-5
485-34-7
485-89-2
1698-95-9
5486-03-3
13997-19-8

ilaprazole
sibrafiban
capravirine
timcodar
fidexaban
paliroden
dersalazine
tropantiol
cipemastat
otamixaban
lonafarnib
tesofensine
tebanicline
pipendoxifeen
atazanavir
elarofiban
daporinad
itriglumide
bilastine
etoricoxib
ticalopride
indibulin
befiradol
entinostat
dabigatran
dabigatranetexilaat
vatalanib
bamirastine
imisopasemmangaan
crobenetine
solimastat
adekalant
varenicline
anamorelin
ispronicline
barixibat
sorafenib
surinabant
arimoclomol
axitinib
betrixaban
pitolisant
ancriviroc
maraviroc
goxalapladib
motesanib
pexacerfont
taranabant
pimavanserin
vapitadine
rosonabant
levorfanol
cincofeen
neocinchofeen
oxycinchofeen
prochinolaat
buchinolaat
nechinaat

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 888
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2933 49 10

2933 49 30
2933 49 90

CAS RN

Benaming
(vervolg)

17230-85-2
18507-89-6
19485-08-6
91524-15-1
96187-53-0
108437-28-1
125-71-3
54-05-7
72-80-0
83-73-8
85-79-0
86-42-0
86-75-9
86-78-2
86-80-6
90-34-6
118-42-3
125-70-2
125-73-5
130-16-5
130-26-7
146-37-2
147-27-3
152-02-3
154-73-4
297-90-5
468-07-5
510-53-2
521-74-4
522-51-0
525-61-1
548-84-5
549-68-8
550-81-2
635-05-2
1131-64-2
1531-12-0
1748-43-2
1776-83-6
2154-02-1
2545-24-6
2545-39-3
2768-90-3
3176-03-2
3253-60-9
3684-46-6
3811-56-1
3820-67-5
4008-48-4
4298-15-1
4310-89-8
5541-67-3
5714-76-1
7175-09-9
7270-12-4
10023-54-8
10061-32-2
10351-50-5

amchinaat
decochinaat
ciprochinaat
irloxacin
brechinar
binfloxacin
dextromethorfaan
chlorochine
chloorchinaldol
dijoodhydroxychinoline
cinchocaine
amodiachine
benzoxiquine
pentachine
chinisocaine
primachine
hydroxychlorochine
levomethorfaan
dextrorfan
cloxichine
cliochinol
lauroliniumacetaat
dimoxyline
levallorfaan
guanisochine
racemorfan
fenomorfan
racemethorfan
broxychinoline
dechaliniumchloride
chinocide
pyrviniumchloride
octaverine
amopyrochine
pamachine
debrisochine
norlevorfanol
trethiniumtosylaat
chintiofos
metofoline
niceverine
clamoxychine
chinaldineblauw
drotebanol
laudexiummetilsulfaat
broxaldine
aminochinuride
glafenine
nitroxoline
cletochine
hedachiniumchloride
tilichinol
chinetalaat
tilbrochinol
clochinaat
aminochinol
levofenacylmorfaan
lenichinsin

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 889
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2933 49 90

CAS RN

Benaming
(vervolg)

10539-19-2
13007-93-7
13425-92-8
13757-97-6
14009-24-6
15301-40-3
15599-52-7
15686-38-1
18429-69-1
18429-78-2
19056-26-9
21738-42-1
22407-74-5
23779-99-9
23910-07-8
24526-64-5
30418-38-3
36309-01-0
37517-33-2
40034-42-2
40692-37-3
42408-82-2
42465-20-3
53230-10-7
53400-67-2
54063-29-5
54340-63-5
55150-67-9
55299-11-1
56717-18-1
57695-04-2
59889-36-0
61563-18-6
64039-88-9
64228-81-5
67165-56-4
72714-74-0
72714-75-1
74129-03-6
76252-06-7
76568-02-0
77086-21-6
77472-98-1
79798-39-3
82768-85-2
82924-71-8
83863-79-0
85441-61-8
86073-85-0
90402-40-7
90828-99-2
91188-00-0
96946-42-8
103775-10-6
103775-14-0
105956-97-6
106635-80-7
106819-53-8
106861-44-3
113079-82-6

moxaverine
cuproxoline
amichinsin
chinprenaline
drotaverine
actinochinol
brochinaldol
carbazocine
memotine
famotine
quindecamine
oxamnichine
bisobrin
floctafenine
mebichine
nomifensine
tretochinol
dimemorfan
esprochine
rosoxacin
tisochon
butorfanol
acechinoline
meflochine
tichinamide
cicarperon
clofeverine
climichaline
ichindamine
isotichimide
sitamaquine
ciprefadol
sochinolol
nicafenine
atracuriumbesilaat
diclofensine
vichaline
ivochaline
tebuchine
nicainoprol
flosechinan
dizocilpine
pipechaline
ketorfanol
quinaprilat
veradoline
florifenine
chinapril
chinacainol
abanochil
itrocainide
merafloxacin
cisatracuriumbesilaat
moexipril
moexiprilaat
clinafloxacin
tafenoquine
doxacuriumchloride
mivacuriumchloride
terbechinil

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 890
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2933 49 90

2933 53 10

2933 53 90

2933 54 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

114417-20-8
120443-16-5
127254-12-0
127294-70-6
127779-20-8
128253-31-6
136668-42-3
139233-53-7
139314-01-5
141388-76-3
141725-88-4
143224-34-4
143383-65-7
143664-11-3
146362-70-1
147511-69-1
149759-26-2
151096-09-2
154612-39-2
154652-83-2
158966-92-8
159989-64-7
167887-97-0
174636-32-9
185055-67-8
194804-75-6
195532-12-8
197509-46-9
206873-63-4
213998-46-0
241800-98-6
242478-37-1
245765-41-7
257933-82-7
262352-17-0
378746-64-6
412950-08-4
445041-75-8
540769-28-6
697761-98-1
698387-09-6
863029-99-6
871224-64-5
50-06-6
57-30-7
57-44-3
144-02-5
52-31-3
52-43-7
57-43-2
76-73-3
76-74-4
77-26-9
115-38-8
125-40-6
2430-49-1
50-11-3
56-29-1

alilusem
verlukast
sitafloxacin
balofloxacin
sachinavir
veliflapon
chiflapon
zelandopam
chilostigmine
besifloxacin
cetefloxacin
telinavir
premafloxacin
elacridar
meclinertant
pitavastatin
pinokalant
moxifloxacin
palinavir
tezampanel
montelukast
nelfinavir
olamufloxacin
talnetant
ferrochine
garenoxacin
pradofloxacin
laniquidar
tariquidar
gantacuriumchloride
zoniporide
solifenacine
ozenoxacin
pelitinib
torcetrapib
nemonoxacin
rilapladib
intichinatine
palosuran
elvitegravir
neratinib
balamapimod
almorexant
fenobarbital
fenobarbitalnatrium
barbital
barbitalnatrium
cyclobarbital
allobarbital
amobarbital
secobarbital
pentobarbital
butalbital
methylfenobarbital
secbutabarbital
vinylbital
metharbital
hexobarbital

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 891
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2933 54 00

2933 55 00

2933 59 10
2933 59 95

CAS RN

Benaming
(vervolg)

76-23-3
77-02-1
115-44-6
125-42-8
143-82-8
151-83-7
357-67-5
467-36-7
467-38-9
467-43-6
509-86-4
561-83-1
561-86-4
744-80-9
841-73-6
960-05-4
2409-26-9
2537-29-3
4388-82-3
13246-02-1
15687-09-9
27511-99-5
72-44-6
340-57-8
34758-83-3
61197-73-7
333-41-5
50-44-2
51-21-8
51-52-5
54-91-1
56-04-2
58-14-0
58-32-2
59-05-2
65-86-1
66-75-1
68-88-2
71-73-8
82-92-8
82-93-9
82-95-1
90-89-1
91-85-0
115-63-9
121-25-5
125-53-1
141-94-6
153-87-7
154-42-7
154-82-5
298-55-5
298-57-7
299-48-9
299-88-7
299-89-8
315-30-0
315-72-0
396-01-0

tetrabarbital
aprobarbital
talbutal
vinbarbital
probarbitalnatrium
methohexital
fetharbital
thialbarbital
thiotetrabarbital
methitural
heptabarb
nealbarbital
brallobarbital
benzobarbital
bucoloom
carbubarb
praziton
proxibarbal
barbexaclon
febarbamaat
difebarbamaat
eterobarb
methaqualon
mecloqualon
zipeprol
loprazolam
dimpylaat
mercaptopurine
fluoruracil
propylthiouracil
pipobroman
methylthiouracil
pyrimethamine
dipyridamool
methotrexaat
orotinezuur
uramustine
hydroxyzine
thiopentalnatrium
cyclizine
chlorcyclizine
buclizine
diethylcarbamazine
thonzylamine
hexocycliummetilsulfaat
amprolium
oxyfeencyclimine
hexetidine
oxypertine
tioguanine
simetride
clocinizine
cinnarizine
piperamide
bentiamine
acetiamine
allopurinol
opipramol
triamtereen

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 892
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2933 59 95

CAS RN

Benaming
(vervolg)

446-86-6
448-34-0
510-90-7
522-18-9
550-28-7
553-08-2
569-65-3
642-44-4
738-70-5
857-62-5
1243-33-0
1480-19-9
1649-18-9
1866-43-9
1897-89-8
1977-11-3
2022-85-7
2208-51-7
2465-59-0
2608-24-4
2667-89-2
2856-81-7
3286-46-2
3416-26-0
3432-99-3
3601-19-2
3607-24-7
3733-63-9
4004-94-8
4015-32-1
4052-13-5
4214-72-6
4774-24-7
5011-34-7
5061-22-3
5221-49-8
5234-86-6
5334-23-6
5355-16-8
5522-39-4
5581-52-2
5587-93-9
5626-36-8
5636-92-0
5714-82-9
5786-21-0
5984-97-4
6981-18-6
7008-00-6
7008-18-6
7077-33-0
7432-25-9
8063-28-3
10001-13-5
10402-90-1
12002-30-1
13665-88-8
14222-46-9
14728-33-7
15421-84-8

azathioprine
azaprocin
buthalitalnatrium
chloorbenzoxamine
amisometradine
tonzoniumbromide
meclozine
aminometradine
trimethoprim
anisopirol
mefeclorazine
fluanison
azaperon
rolodine
pirichalon
perlapine
flucytosine
pelanserin
oxipurinol
piposulfan
bisbentiamine
azabuperon
sulbutiamine
lidoflazine
folitixorin
ropizine
fenyripol
decloxizine
zolertine
chazodine
cloperidon
isaxonine
chipazine
trimetazidine
nafiverine
pyrimitaat
azachinzool
tisopurine
diaveridine
difluanazine
tiamiprine
ampyrimine
nonapyrimine
picloxydine
triclofenolpiperazine
clozapine
iodothiouracil
ormetoprim
dimetholizine
iminofenimide
febuverine
etachalon
ribaminol
pexantel
eprazinon
piperazinecalciumedetaat
mopidamol
pyritidiumbromide
teroxaleen
trapidil

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 893
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2933 59 95

CAS RN

Benaming
(vervolg)

15534-05-1
15793-38-1
17692-23-8
17692-31-8
17692-34-1
18694-40-1
19562-30-2
19794-93-5
20326-12-9
20326-13-0
21416-67-1
21560-58-7
21560-59-8
22457-89-2
22760-18-5
23476-83-7
23790-08-1
23887-41-4
23887-46-9
23887-47-0
24219-97-4
24360-55-2
24584-09-6
25509-07-3
26070-23-5
26242-33-1
27076-46-6
27315-91-9
27367-90-4
28610-84-6
28797-61-7
31729-24-5
32665-36-4
33453-23-5
34661-75-1
35265-50-0
35795-16-5
36505-84-7
36518-02-2
36531-26-7
36590-19-9
37554-40-8
37750-83-7
37751-39-6
37762-06-4
38304-91-5
39186-49-7
39640-15-8
39809-25-1
40507-23-1
41340-39-0
41964-07-2
42021-34-1
42061-52-9
42471-28-3
50335-55-2
50892-23-4
51481-62-0
51493-19-7
51940-44-4

pipratecol
chinazosin
bentipimine
dropropizine
etodroxizine
epirizool
piromidinezuur
trazodon
mepiprazool
tolpiprazool
razoxan
pichizil
hochizil
benfotiamine
prochazon
prospidiumchloride
moxiprachine
cinepazet
cinepazide
cinpropazide
mianserin
milipertine
dexrazoxan
clorochalon
trazitiline
vintiamol
alpertine
pipebuzon
niaprazine
rimazoliummetilsulfaat
pirenzepine
enpiprazool
eprozinol
ciprochazon
urapidil
perachinsin
trimazosin
buspiron
diprochalon
oxantel
amocarzine
fluchazon
rimoprogin
ciclazindol
zaprinast
minoxidil
pirolazamide
piberaline
penciclovir
fluprochazon
impacarzine
tolimidon
biriperone
pumitepa
nimustine
mezilamine
pirinixinezuur
bucainide
cinprazool
pipemidinezuur

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 894
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2933 59 95

CAS RN

Benaming
(vervolg)

52128-35-5
52196-22-2
52212-02-9
52395-99-0
52468-60-7
52618-67-4
52942-31-1
53131-74-1
53808-87-0
54063-23-9
54063-30-8
54063-38-6
54063-39-7
54063-58-0
54188-38-4
54340-64-6
55149-05-8
55268-74-1
55300-29-3
55477-19-5
55485-20-6
55779-18-5
55837-13-3
55837-17-7
55837-20-2
56066-19-4
56066-63-8
56287-74-2
56518-41-3
56693-13-1
56693-15-3
56739-21-0
56741-95-8
57132-53-3
57149-07-2
58602-66-7
59184-78-0
59277-89-3
59752-23-7
59989-18-3
60104-30-5
60607-34-3
60662-19-3
60762-57-4
60763-49-7
61337-87-9
61422-45-5
62052-97-5
62973-76-6
62989-33-7
64019-03-0
64204-55-3
65089-17-0
65329-79-5
65950-99-4
66093-35-4
66172-75-6
67121-76-0
67227-55-8
67254-81-3

trimetrexaat
ketotrexaat
pipecuroniumbromide
belarizine
flunarizine
tioperidon
etoperidon
ciapiloom
tetroxoprim
cinepazinezuur
ciltoprazine
fenaperon
fenetradil
toprilidine
metralindool
fluciprazine
pirolaat
prazichantel
antrafenine
iprozilamine
acaprazine
arprinocid
piclopastine
brindoxim
halofuginon
aditereen
aditoprim
aflochalon
brodimoprim
mociprazine
terciprazine
nitrachazon
bropirimine
proglumetacin
naftopidil
aminopterinenatrium
buchineran
aciclovir
benderizine
eniluracil
orazamide
oxatomide
nilprazool
pirlindool
cinnarizineclofibraat
esmirtazapine
carmofur
bumepidil
azanidazool
sapropterin
dochalast
esaprazool
pirinixil
mobenzoxamine
pirchinozol
talmetoprim
verofylline
fluperlapine
primidolol
peradoxim

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 895
▼B
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GN-code
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CAS RN

Benaming
(vervolg)

67469-69-6
68475-42-3
68576-86-3
68741-18-4
68902-57-8
69017-89-6
69372-19-6
69479-26-1
70018-51-8
70312-00-4
70458-92-3
70458-96-7
71576-40-4
72141-57-2
72444-62-3
72732-56-0
72822-12-9
73090-70-7
74011-58-8
74050-98-9
75184-94-0
75438-57-2
75444-65-4
75558-90-6
75689-93-9
75859-04-0
76330-71-7
76536-74-8
76600-30-1
76696-97-4
76716-60-4
77197-48-9
78208-13-6
78299-53-3
79467-23-5
79644-90-9
79660-72-3
79781-95-6
79855-88-2
80109-27-9
80273-79-6
80428-29-1
80576-83-6
80755-51-7
81043-56-3
82117-51-9
82410-32-0
83366-66-9
83881-51-0
83928-76-1
84408-37-7
84854-86-4
85418-85-5
85650-52-8
85673-87-6
85721-33-1
86181-42-2
86304-28-1
86393-37-5

vanoxerine
anagrelide
enciprazine
buterizine
metioprim
ipexidine
pemirolast
pirepolol
chazinon
tolnapersine
pefloxacin
norfloxacin
aptazapine
losulazine
perafensine
piritrexim
dapiprazool
epiroprim
enoxacin
ketanserin
fenprinast
moxonidine
pirenperon
amperozide
imanixil
rimcazool
altanserin
buchiterine
nosantine
rofelodine
fluprazine
chinezamide
zolenzepine
tiacrilast
mioflazine
vebufloxacin
fleroxacin
rilapine
trechinsin
ciladopa
tefludazine
mafoprazine
edatrexaat
bunazosin
metrenperon
cinuperon
ganciclovir
nefazodon
cetirizine
gepiron
desciclovir
vaneprim
sunagrel
mirtazapine
revenast
ciprofloxacin
temelastine
buciclovir
amifloxacin

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 896
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BIJLAGE 3
GN-code

2933 59 95

CAS RN

Benaming
(vervolg)

86627-15-8
86627-50-1
86641-76-1
86662-54-6
87051-46-5
87611-28-7
87729-89-3
87760-53-0
88133-11-3
88579-39-9
89224-07-7
89224-08-8
89226-50-6
89303-63-9
90808-12-1
92210-43-0
93035-32-6
93106-60-6
94192-59-3
94386-65-9
95520-81-3
95634-82-5
95635-55-5
96164-19-1
96478-43-2
96604-21-6
96914-39-5
97466-90-5
98079-51-7
98105-99-8
98106-17-3
98123-83-2
98207-12-6
98207-14-8
98631-95-9
99291-25-5
100587-52-8
101197-99-3
101477-55-8
102280-35-3
103024-93-7
104227-87-4
104719-71-3
106400-81-1
106941-25-7
107361-33-1
107736-98-1
108210-73-7
108319-06-8
108436-80-2
108612-45-9
108674-88-0
108785-69-9
109713-79-3
110101-66-1
110629-41-9
110690-43-2
110871-86-8
111786-07-3
112398-08-0

aronixil
lodinixil
dibrospidiumchloride
binizolast
butanserin
melchinast
seganserin
tandospiron
bemitradine
tasuldine
trenizine
flotrenizine
manidipine
atiprosin
divaplon
bemarinon
tamolarizine
enrofloxacin
lixazinon
pelrinon
elziverine
batelapine
ranolazine
peraclopon
irindalon
ocinaplon
actisomide
chineloran
lomefloxacin
sarafloxacin
difloxacin
epsiprantel
lobuprofeen
frabuprofen
sobuzoxan
levodropropizine
norfloxacinsuccinil
acitemaat
lomerizine
bachiloprim
tiviciclovir
famciclovir
lorcinadol
lometrexol
adefovir
enazadrem
umespiron
bifeprofeen
temafloxacin
rociclovir
mizolastine
idenast
lorpiprazool
neldazosin
tirilazad
elbanizine
emitefur
sparfloxacin
prinoxodan
danofloxacin

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 897
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GN-code

2933 59 95

CAS RN

Benaming
(vervolg)

112733-06-9
112811-59-3
113617-63-3
113852-37-2
113857-87-7
114298-18-9
115313-22-9
115762-17-9
116308-55-5
117414-74-1
117827-81-3
118420-47-6
119514-66-8
119687-33-1
119914-60-2
120770-34-5
123205-52-7
124265-89-0
124832-26-4
125363-87-3
127266-56-2
127759-89-1
129716-58-1
130018-77-8
130636-43-0
130800-90-7
131635-06-8
131881-03-3
132449-46-8
132810-10-7
133432-71-0
133718-29-3
133804-44-1
134208-17-6
135637-46-6
136470-78-5
136816-75-6
137234-62-9
137281-23-3
138117-50-7
140945-32-0
141549-75-9
142217-69-4
143257-98-1
146464-95-1
147127-20-6
147149-76-6
147254-64-6
148504-51-2
149950-60-7
150378-17-9
150756-35-7
151319-34-5
152459-95-5
152939-42-9
153537-73-6
153808-85-6
154889-68-6
156862-51-0
164150-99-6

zenarestat
gatifloxacin
orbifloxacin
cidofovir
talotrexin
zalospiron
serazapine
ruzadolan
vatanidipine
midafotel
delfaprazine
tagorizine
lifarizine
iganidipine
grepafloxacin
draflazine
trelnarizine
omaciclovir
valaciclovir
carsatrin
adatanserin
lobucavir
dofequidar
levocetirizine
nifekalant
sipatrigine
sifaprazine
sunepitron
lesopitron
blonanserin
peldesine
revizinon
caldaret
mazapertine
atizoram
abacavir
atevirdine
voriconazool
pemetrexed
leteprinim
mapinastine
indisetron
entecavir
lerisetron
pralatrexaat
tenofovir
nolatrexed
ranirestat
ripisartan
emivirine
indinavir
efletirizine
zaleplon
imatinib
opanixil
plevitrexed
cadrofloxacin
pibrozelesine
belaperidon
fandofloxacin

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 898
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GN-code

2933 59 95

CAS RN

Benaming
(vervolg)

167354-41-8
167933-07-5
170912-52-4
171714-84-4
175865-60-8
177036-94-1
183321-74-6
186692-46-6
187949-02-6
192725-17-0
193681-12-8
195157-34-7
196612-93-8
199463-33-7
204267-33-4
204697-65-4
209799-67-7
210245-80-0
220984-26-9
244767-67-7
247257-48-3
259525-01-4
269055-15-4
274693-27-5
288383-20-0
290297-26-6
306296-47-9
309913-83-5
324758-66-9
330784-47-9
334476-46-9
336113-53-2
354813-19-7
356057-34-6
380843-75-4
387867-13-2
402595-29-3
414910-27-3
425637-18-9
441798-33-0
443144-26-1
443913-73-3
486460-32-6
500287-72-9
501000-36-8
502422-74-4
569351-91-3
625115-55-1
641571-10-0
668270-12-0
686344-29-6
763113-22-0
791828-58-5
827318-97-8
839712-12-8
840486-93-3
849550-05-6
850649-61-5
859212-16-1

zosuquidar
flibanserine
donitriptan
darusentan
valganciclovir
ambrisentan
erlotinib
seliciclib
albaconazool
lopinavir
alamifovir
valomaciclovir
falnidamol
revaprazan
feloprentan
olcegepant
forodesine
zonampanel
detiviciclovir
dapivirine
fimasartan
enecadin
etravirine
ticagrelor
cediranib
netupitant
vicriviroc
talmapimod
sabiporide
avanafil
vestipitant
ispinesib
balicatib
darapladib
bosutinib
tandutinib
etriciguat
casopitant
sotrastaurin
macitentan
pruvanserin
vandetanib
sitagliptin
rilpivirine
dutacatib
figopitant
dasantafil
riociguat
nilotinib
linagliptin
otenabant
olaparib
aderbasib
danusertib
cariprazine
adipiplon
cevipabulin
alogliptin
bafetinib
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GN-code

2933 69 40
2933 69 80

2933 72 00
2933 79 00

CAS RN

100-97-0
51-18-3
87-90-1
500-42-5
537-17-7
609-78-9
645-05-6
937-13-3
2244-21-5
3378-93-6
5580-22-3
13957-36-3
15585-71-4
15599-44-7
27469-53-0
35319-70-1
57381-26-7
63119-27-7
66215-27-8
68289-14-5
69004-03-1
69004-04-2
84057-84-1
92257-40-4
98410-36-7
101831-36-1
101831-37-2
103337-74-2
108258-89-5
128470-15-5
179756-85-5
187393-00-6
775351-65-0
125-64-4
22316-47-8
69-25-0
77-04-3
98-79-3
125-13-3
125-33-7
134-37-2
467-90-3
1910-68-5
1980-49-0
2261-94-1
7491-74-9
17650-98-5
17692-37-4
18356-28-0
21590-91-0
21590-92-1
21766-53-0
22136-26-1
22365-40-8
26070-78-0
29342-05-0
31842-01-0
33996-58-6

Benaming

methenamine
tretamine
symcloseen
chlorazanil
amanozine
cycloguanilembonaat
altretamine
oteracil
trocloseenkalium
clociguanil
oxonazine
meladrazine
brometenamine
spirazine
almitrine
tiazuril
irsogladine
anitrazafeen
cyromazine
metrazifon
toltrazuril
ponazuril
lamotrigine
dizatrifon
palatrigine
clazuril
diclazuril
letrazuril
sulazuril
melarsomine
eptapiron
bemotrizinol
imeglimin
methyprylon
clobazam
eledoisin
pyrithyldion
pidolinezuur
oxyfeenisatine
primidon
amfenidon
ethypicon
metisazon
felipyrine
flucarbril
piracetam
ceruletide
fantridon
rolziracetam
omidoline
etomidoline
iolidoninezuur
amedalin
triflubazam
ubisindine
ciclopirox
indoprofeen
etiracetam

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 900
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GN-code

2933 79 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

35115-60-7
41729-52-6
43200-80-2
50516-43-3
51781-06-7
53086-13-8
53179-13-8
54063-34-2
54935-03-4
59227-89-3
59776-90-8
60719-84-8
61413-54-5
62613-82-5
63610-08-2
63958-90-7
65008-93-7
67199-66-0
67542-41-0
67793-71-9
68497-62-1
68550-75-4
72332-33-3
72432-10-1
73725-85-6
73963-72-1
74436-00-3
77191-36-7
77862-92-1
78415-72-2
78466-70-3
78466-98-5
81840-15-5
82209-39-0
84088-42-6
84629-61-8
84901-45-1
85136-71-6
85175-67-3
86541-75-5
86541-78-8
88124-26-9
88124-27-0
88296-61-1
90098-04-7
91374-21-9
97205-34-0
100510-33-6
100643-96-7
101193-40-2
102669-89-6
102767-28-2
102791-47-9
103880-26-8
103997-59-7
105431-72-9
106730-54-5
108310-20-9
109214-55-3
109859-78-1

teprotide
dezaguanine
zopiclon
nofecainide
carteolol
dexindoprofeen
pirfenidon
cofisatin
sulisatin
laurocapram
dupracetam
amrinon
rolipram
oxiracetam
indobufeen
nonathymulin
bometolol
danichidon
imuracetam
drachinolol
pramiracetam
cilostamide
procaterol
aniracetam
lidanserin
cilostazol
geclosporin
nefiracetam
falipamil
milrinon
zomebazam
razobazam
vesnarinon
piraxelaat
rochinimex
darenzepine
doliracetam
tilisolol
zatebradine
benazepril
benazeprilaat
adosopine
etazepine
medorinon
rebamipide
ropinirool
nebracetam
adibendan
indolidan
chinotolast
saterinon
levetiracetam
nanterinon
brefonalol
selprazine
linopirdine
olprinon
pirodomast
libenzapril
cilobradine

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 901
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GN-code

2933 79 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

110958-19-5
113957-09-8
114485-92-6
120551-59-9
122852-42-0
126100-97-8
128326-80-7
128486-54-4
129300-27-2
129722-12-9
133737-32-3
134143-28-5
135548-15-1
135729-56-5
138506-45-3
138729-47-2
142139-60-4
143343-83-3
143943-73-1
145733-36-4
147568-66-9
148396-36-5
148905-78-6
149503-79-7
155974-00-8
156001-18-2
160135-92-2
161982-62-3
163222-33-1
163250-90-6
180694-97-7
182821-27-8
187523-35-9
188968-51-6
189691-06-3
191732-72-6
192185-72-1
194413-58-6
248281-84-7
248282-01-1
254964-60-8
312753-06-3
357336-20-0
357336-74-4
380917-97-5
405169-16-6
425386-60-3
449811-01-2
461443-59-4
473289-62-2
503612-47-3
515814-01-4
536748-46-6
552292-08-7
557795-19-4
579475-18-6
813452-18-5

fasoracetam
cebaracetam
pidolacetamol
crilvastatin
alosetron
dimiracetam
nicoracetam
lurosetron
fabesetron
aripiprazool
pagoclon
glaspimod
oxeclosporin
palonosetron
pidobenzon
eszopiclon
lapisteride
toborinon
lirechinil
tasosartan
carmoterol
fradafiban
bexlosteride
lefradafiban
ivabradine
embusartan
gemopatrilat
depreotide
ezetimibe
orbofiban
mimopezil
daglutril
flindokalner
cilengitide
bremelanotide
lenalidomide
tipifarnib
semaxanib
laquinimod
paquinimod
tasquinimod
indacaterol
brivaracetam
seletracetam
perampanel
dovitinib
semagacestat
pamapimod
aplaviroc
ilepatril
apixaban
voclosporin
eribaxaban
rolapitant
sunitinib
orvepitant
carmegliptin
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GN-code

2933 91 10
2933 91 90

2933 99 20
2933 99 80

CAS RN

58-25-3
146-22-5
439-14-5
604-75-1
846-49-1
846-50-4
848-75-9
1088-11-5
1622-61-3
1622-62-4
2011-67-8
2894-67-9
2898-12-6
2955-38-6
3563-49-3
3900-31-0
10379-14-3
17617-23-1
22232-71-9
23092-17-3
28911-01-5
28981-97-7
29177-84-2
29975-16-4
36104-80-0
52463-83-9
59467-70-8
82-88-2
73-07-4
77-15-6
298-46-4
303-54-8
469-78-3
509-84-2
739-71-9
796-29-2
848-53-3
963-39-3
1159-93-9
1232-85-5
2898-13-7
3426-08-2
4498-32-2
5571-84-6
6196-08-3
6829-98-7
10171-69-4
10321-12-7
10379-11-0
15351-05-0
15687-07-7
21730-16-5
22345-47-7
23047-25-8
23980-14-5
25967-29-7
26304-61-0
26308-28-1
27432-00-4
28546-58-9
28721-07-5

Benaming

chloordiazepoxide
nitrazepam
diazepam
oxazepam
lorazepam
temazepam
lormetazepam
nordazepam
clonazepam
flunitrazepam
nimetazepam
delorazepam
medazepam
prazepam
pyrovaleron
fludiazepam
tetrazepam
flurazepam
mazindol
halazepam
triazolam
alprazolam
ethylloflazepaat
estazolam
camazepam
pinazepam
midazolam
fenindamine
prazepine
ethoheptazine
carbamazepine
depramine
metheptazine
metethoheptazine
trimipramine
ketimipramine
homochlorcyclizine
demoxepam
clobenzepam
elantrine
sulazepam
prozapine
dibenzepine
kaliumnitrazepaat
elanzepine
imipraminoxide
clazolam
propizepine
nortetrazepam
buzepidemetiodide
cyprazepam
metapramine
tofisopam
lofepramine
ethyldirazepaat
flutoprazepam
azepindool
ripazepam
mezepine
uldazepam
oxcarbazepine

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 903
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GN-code

2933 99 80

CAS RN

Benaming
(vervolg)

28781-64-8
29176-29-2
29331-92-8
29442-58-8
31352-82-6
33545-56-1
34482-99-0
35142-68-8
35322-07-7
36735-22-5
37115-32-5
37669-57-1
40762-15-0
42863-81-0
47206-15-5
51037-88-8
52042-01-0
52391-89-6
52829-30-8
53716-46-4
54340-58-8
54663-47-7
55299-10-0
56030-50-3
57109-90-7
57435-86-6
57916-70-8
58503-82-5
58581-89-8
58662-84-3
59009-93-7
59467-77-5
60575-32-8
64098-32-4
64294-95-7
65400-85-3
66834-24-0
67227-56-9
68318-20-7
69624-60-8
72522-13-5
74847-35-1
75696-02-5
75991-50-3
78755-81-4
78771-13-8
80012-43-7
82059-50-5
82230-53-3
83166-17-0
83275-56-3
83471-41-4
84031-17-4
84379-13-5
86273-92-9
87233-61-2
87646-83-1
88768-40-5
90139-06-3
96645-87-3

menitrazepam
lofendazam
licarbazepine
motrazepam
zolazepam
ciclopramine
fletazepam
homopipramol
fosazepam
chazepam
adinazolam
arfendazam
doxefazepam
lopirazepam
enprazepine
tuclazepam
elfazepam
flutemazepam
proflazepam
anilopam
meptazinol
tibezoniumiodide
pivoxazepam
trepipam
dikaliumclorazepaat
premazepam
iclazepam
azipramine
azelastine
meclonazepam
carburazepam
climazolam
amezepine
zapizolam
setastine
ethylcarfluzepaat
cianopramine
fenoldopam
verilopam
nelezaprine
eptazocine
pyronaridine
cinolazepam
dazepinil
flumazenil
sarmazenil
epinastine
dextofisopam
girisopam
tampramine
tiracizine
pincainide
metaclazepam
bretazenil
tolufazepam
emedastine
lodazecar
cilazapril
cilazaprilaat
erizepine
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GN-code

2933 99 80
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Benaming
(vervolg)

98374-54-0
102771-12-0
103420-77-5
104746-04-5
112108-01-7
119520-05-7
129618-40-2
135381-77-0
137332-54-8
137975-06-5
141374-81-4
144912-63-0
150408-73-4
150683-30-0
168079-32-1
174391-92-5
187602-11-5
210101-16-9
50-47-5
50-49-7
52-24-4
52-62-0
53-86-1
54-95-5
55-65-2
58-46-8
63-12-7
68-76-8
69-27-2
69-81-8
77-14-5
77-37-2
83-89-6
84-12-8
86-54-4
90-45-9
92-62-6
98-96-4
130-81-4
147-85-3
300-22-1
302-49-8
303-49-1
316-15-4
321-64-2
363-13-3
389-08-2
428-37-5
436-40-8
442-16-0
442-52-4
484-23-1
487-79-6
493-80-1
493-92-5
496-38-8
524-81-2
545-80-2
561-43-3
596-51-0

siltenzepine
nerisopam
devazepide
eslicarbazepine
ecopipam
zilpaterol
nevirapine
flezelastine
tivirapine
mozavaptan
tarazepide
perzinfotel
pranazepide
tolvaptan
lixivaptan
mozenavir
sofigatran
conivaptan
desipramine
imipramine
thiotepa
pentoloniumtartraat
indometacine
pentetrazol
guanethidine
tetrabenazine
benzchinamide
triazichon
chloorisondaminechloride
carbazochroom
proheptazine
procyclidine
mepacrine
fanchinon
hydralazine
aminoacridine
proflavine
pyrazinamide
chindoniumbromide
proline
medazomide
uredepa
clomipramine
bucricaine
tacrine
benhepazon
nalidixinezuur
profadol
inprochon
ethacridine
clemizool
dihydralazine
kaininezuur
histapyrrodine
prolintaan
midamaline
mebhydroline
poldinemetilsulfaat
oxypyrroniumbromide
glycopyrroniumbromide
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CAS RN
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(vervolg)

621-72-7
642-72-8
911-65-9
968-63-8
1018-34-4
1050-48-2
1222-57-7
1239-45-8
1661-29-6
1830-32-6
1845-11-0
1980-45-6
2030-63-9
2056-56-6
2201-39-0
2210-77-7
2235-90-7
2423-66-7
2440-22-4
2609-46-3
2829-19-8
3147-75-9
3277-59-6
3478-15-7
3551-18-6
3612-98-4
3614-47-9
3689-76-7
3734-12-1
3734-17-6
3818-88-0
3861-76-5
3896-11-5
4350-09-8
4533-39-5
4630-95-9
4755-59-3
4757-49-7
4757-55-5
4774-53-2
5034-76-4
5214-29-9
5220-68-8
5310-55-4
5370-41-2
5467-78-7
5534-95-2
5560-72-5
5633-16-9
5980-31-4
6187-50-4
6306-71-4
6503-95-3
6804-07-5
7007-92-3
7008-14-2
7008-15-3
7009-68-9
7009-69-0
7009-76-9

bendazol
benzydamine
etonitazeen
butinoline
trepiriumiodide
benziloniumbromide
zolimidine
homidiumbromide
meturedepa
azintamide
nafoxidine
benzodepa
clofazimine
cinnopentazon
rolicyclidine
pyrrocaine
etryptamine
chindoxin
drometrizool
amiloride
rolicyprine
octrizool
mimban
etipiriumiodide
acetryptine
troxypyrroliumtosilaat
hydracarbazine
chlormidazool
hexopyrroniumbromide
prodilidine
tricyclamolchloride
clonitazeen
bumetrizool
oxitriptan
nitracrine
prifiniumbromide
clodazon
monometacrine
dimetacrine
botiacrine
indoxool
ampyzine
clochinozine
clomacran
pridefine
fenamool
pentagastrin
iprindool
leiopyrrool
hexedine
tolchinzool
lobendazool
triampyzine
carbadox
cetohexazine
hydroxindasaat
hydroxindasol
pyroxamine
pyrofendan
triclazaat
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7248-21-7
7527-91-5
10078-46-3
10355-14-3
10448-84-7
13523-86-9
13539-59-8
13696-15-6
14255-87-9
14368-24-2
14679-73-3
15180-02-6
15301-68-5
15301-89-0
15574-49-9
15599-22-1
15686-51-8
15686-97-2
15687-33-9
15992-13-9
15997-76-9
16188-61-7
16378-21-5
16401-80-2
16506-27-7
16870-37-4
16915-79-0
17243-65-1
17243-68-4
17259-75-5
17289-49-5
17411-19-7
17716-89-1
19281-29-9
20168-99-4
20187-55-7
20559-55-1
21363-18-8
21626-89-1
21919-05-1
22136-27-2
23249-97-0
23271-63-8
23465-76-1
23694-81-7
23696-28-8
24279-91-2
24622-72-8
25126-32-3
25771-23-7
25803-14-9
26171-23-3
26921-72-2
27035-30-9
27050-41-5
27314-77-8
27314-97-2
27737-38-8
28069-65-0
28598-08-5

iprazochroom
acrisorcin
roletamide
boxidine
nitromifeen
pindolol
azapropazon
benzopyrroniumbromide
parbendazool
trocimine
todralazine
amfonelinezuur
fenharman
chillifoline
mecarbinaat
cyclopyrroniumbromide
clemastine
pyrrolifeen
metindizaat
intrazool
nonaperon
talastine
piroheptine
delmetacin
bendamustine
amogastrin
mechidox
pirralkoniumbromide
taloximine
oxdralazine
tetridamine
dicarbine
pranosal
aptocaine
cinmetacin
bendazac
oxibendazool
viminol
diftalon
tretazicar
daledalin
procodazool
amicibon
caroverine
mepindolol
olachindox
carbochon
amixetrine
sincalide
duometacin
clometacin
tolmetin
melizam
oxametacin
clenpirin
drazidox
tirapazamine
mixidine
cuprimyxin
cinoctramide
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30033-10-4
30103-44-7
30578-37-1
31386-24-0
31386-25-1
31430-15-6
31431-39-7
31431-43-3
31793-07-4
32195-33-8
32211-97-5
33369-31-2
33996-33-7
34024-41-4
34061-33-1
34301-55-8
34499-96-2
34966-41-1
35135-01-4
35452-73-4
35578-20-2
35710-57-7
35898-87-4
36121-13-8
36798-79-5
38081-67-3
38101-59-6
38609-97-1
38821-80-6
39544-74-6
39715-02-1
39731-05-0
39862-58-3
40173-75-9
40594-09-0
40759-33-9
41094-88-6
42116-77-8
42373-58-0
42438-73-3
42779-82-8
42835-25-6
43210-67-9
47135-88-6
47487-22-9
49564-56-9
50264-69-2
50264-78-3
50454-68-7
50528-97-7
50847-11-5
51022-77-6
51037-30-0
51047-24-6
51152-91-1
51460-26-5
51987-65-6
52340-25-7
52443-21-7
53164-05-9

stercuroniumiodide
bumecaine
ameziniummetilsulfaat
amindocaat
indocaat
flubendazool
mebendazool
ciclobendazool
pirprofeen
bisbendazool
ciclindool
zomepirac
oxaceprol
deboxamet
taclamine
isometamidiumchloride
temodox
cartazolaat
benafentrine
ciprafamide
oxarbazool
trizoxim
dilazep
burodiline
budralazine
carmantadine
oglufanide
cridanimod
rodocaine
benzotript
endralazine
carpindolol
strinoline
tofetridine
flucindool
noliniumbromide
tracazolaat
deximafen
lotucaine
denpidazon
clopirac
flumechine
feenbendazool
closiramine
acridorex
fazadiniumbromide
lonidamine
xinidamine
tolnidamine
xilobam
ibudilast
etazolaat
acipimox
dimetipiriumbromide
butaclamol
carbazochroomnatriumsulfonaat
desglugastrin
dexclamol
glucametacin
acemetacin
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53583-79-2
53597-27-6
53716-49-7
53716-50-0
53862-80-9
53966-34-0
54029-12-8
54063-27-3
54063-28-4
54063-37-5
54063-41-1
54063-46-6
54063-49-9
54278-85-2
54824-20-3
54867-56-0
54965-21-8
55050-95-8
55242-77-8
55248-23-2
55837-25-7
55843-86-2
55902-02-8
56463-68-4
56611-65-5
57262-94-9
57645-05-3
57775-29-8
57998-68-2
58493-54-2
59010-44-5
59198-18-4
59252-59-4
59338-93-1
59643-91-3
59767-12-3
60662-16-0
61484-38-6
61864-30-0
62087-72-3
62228-20-0
62510-56-9
62568-57-4
62571-86-2
62625-18-7
62658-63-3
62732-44-9
62851-43-8
63619-84-1
63667-16-3
64000-73-3
64057-48-3
64118-86-1
64241-34-5
64557-97-7
64706-54-3
64779-98-2
65222-35-7
65511-41-3
65884-46-0

sultopride
fendosal
carprofeen
oxfendazool
roxoloniummetilsulfaat
floxacrine
albendazooloxide
biclofibraat
camiverine
etoprindool
fepromide
fexicaine
metamfazon
candocuroniumjodide
pinafide
bufrolin
albendazool
isamoltan
triafungin
nebidrazine
buflomedil
miroprofeen
isamfazon
isoprazon
oxagrelaat
setiptiline
sermetacin
carazolol
diazichon
ritropirronium bromide
prizidilol
imafen
guanazodine
alizapride
imexon
octastine
binedaline
pareptide
benolizime
pentigetide
butoprozine
picilorex
emideltide
captopril
pirogliride
bopindolol
ipidacrine
zidometacin
trioxifeen
dribendazool
pildralazine
oxifungin
azimexon
cadralazine
cinochidox
bepridil
irolapride
pazelliptine
nantradol
ciadox
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66304-03-8
66535-86-2
66608-04-6
66635-85-6
68786-66-3
68788-56-7
69175-77-5
69635-63-8
69907-17-1
70696-66-1
70704-03-9
70801-02-4
70977-46-7
71048-87-8
71119-11-4
71195-57-8
71675-85-9
71680-63-2
72702-95-5
72956-09-3
73384-60-8
73758-06-2
73865-18-6
74103-06-3
74150-27-9
74258-86-9
75176-37-3
75272-39-8
75522-73-5
75847-73-3
76002-75-0
76145-76-1
76263-13-3
76420-72-9
76530-44-4
76547-98-3
76953-65-6
77400-65-8
77639-66-8
78459-19-5
78541-97-6
79152-85-5
79282-39-6
79700-61-1
79700-63-3
80125-14-0
80373-22-4
80876-01-3
80883-55-2
81872-10-8
82059-51-6
82626-01-5
82626-48-0
82834-16-0
82924-03-6
82989-25-1
83395-21-5
84225-95-6
84226-12-0
85622-93-1

epicainide
lotrifeen
rolgamidine
anirolac
triclabendazool
etacepride
losindool
amipizon
indopanolol
napirimus
vinconaat
flutroline
eflumast
levonantradol
bucindolol
bicifadine
amisulpride
dametralast
ponalrestat
carvedilol
sulmazool
indorenaat
nardeterol
ketorolac
pimobendan
alacepril
zofenoprilaat
nemonapride
dazidamine
enalapril
dazochinast
tomoxiprool
fluzinamide
enalaprilaat
azamulin
lisinopril
dramedilol
asocainol
prinomide
adimolol
pichindon
acodazool
rilozaron
dopropidil
fronepidil
remoxipride
quinpirole
indolapril
enviradeen
zofenopril
levotofisopam
alpidem
zolpidem
perindopril
pentopril
tazanolast
ridazolol
raclopride
eticlopride
temozolomide
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85622-95-3
85691-74-3
85793-29-9
85856-54-8
86111-26-4
86140-10-5
86315-52-8
86386-73-4
86696-87-9
87034-87-5
87056-78-8
87269-97-4
87333-19-5
87344-06-7
87679-37-6
87679-71-8
87936-75-2
88069-67-4
88107-10-2
88303-60-0
88578-07-8
89622-90-2
90104-48-6
90509-02-7
91077-32-6
91441-23-5
91441-48-4
91618-36-9
91753-07-0
93479-96-0
93957-54-1
95104-27-1
95153-31-4
95355-10-5
95399-71-6
96258-13-8
96440-63-0
97110-59-3
97546-74-2
98048-97-6
98116-53-1
99011-02-6
99258-56-7
99323-21-4
99593-25-6
100490-36-6
101246-68-8
101975-10-4
102676-47-1
103597-45-1
103844-77-5
103844-86-6
104340-86-5
104485-01-0
104675-35-6
105102-20-3
105806-65-3
106308-44-5
106344-20-1
106498-99-1

mitozolomide
pirmagrel
eproxindine
moveltipril
zindoxifeen
neraminol
isomazool
fluconazool
aganodine
bamaluzool
chinagolide
ramiprilaat
ramipril
amtolmetinguacil
trandolapril
trandolaprilaat
tazadoleen
pilsicainide
tomelukast
losoxantron
imoxiterol
brinazaron
doreptide
luxabendazool
dezinamide
piroxantron
teloxantron
ibafloxacin
mitochidon
alteconazool
fluvastatin
tetrazolast
perindoprilaat
domipizon
fosinoprilat
tribendilol
famiraprinium chloride
traziumesilaat
troxolamide
fosinopril
sulukast
imichimod
oxamisool
inaperison
rilmazafon
tosufloxacin
eptastigmine
zardaverine
fadrozool
bisoctrizool
necopidem
saripidem
leminoprazool
trapencaine
suronacrine
liroldine
efegatran
rufinamide
stannsoporfin
vintoperol
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107489-37-2
108391-88-4
109623-97-4
110078-46-1
110230-98-3
110623-33-1
111223-26-8
111841-85-1
112809-51-5
113854-64-1
114432-13-2
114517-02-1
114560-48-4
114607-46-4
114856-44-9
115308-98-0
115344-47-3
115956-12-2
116057-75-1
116287-14-0
116644-53-2
117857-45-1
119610-26-3
120081-14-3
120511-73-1
121104-96-9
122332-18-7
123018-47-3
124027-47-0
125974-72-3
128270-60-0
129497-78-5
129655-21-6
129672-09-9
129731-10-8
130610-93-4
130641-38-2
131741-08-7
132036-88-5
132640-22-3
132722-73-7
134523-00-5
135779-82-7
136122-46-8
137862-53-4
137882-98-5
139481-59-7
140661-97-8
141505-33-1
142880-36-2
143322-58-1
144034-80-0
144510-96-3
144701-48-4
144702-17-0
144875-48-9
145158-71-0
145375-43-5
146961-76-4
147059-72-1

thymoctonan
orbutopril
gedocarnil
plerixafor
talaporfin
suritozool
ceronapril
abecarnil
letrozool
parodilol
fantofaron
foschidon
apaziquone
acitazanolast
oberadilol
tallimustine
siguazodan
dolasetron
idoxifeen
lanperison
mibefradil
loreclezool
aloracetam
goralatide
anastrozool
celgosivir
mivobulin
atiprimod
velnacrine
intoplicine
bivalirudin
verteporfin
bizelesin
esafloxacin
vorozool
niravoline
bindarit
simendan
ramosetron
andolast
calteridol
atorvastatin
bamachimast
mipitroban
valsartan
abitesartan
candesartan
deltibant
levosimendan
ilomastat
eletriptan
rizatriptan
pixantrone
telmisartan
pomisartan
resiquimod
tegaserod
mitiglinide
alatrofloxacin
trovafloxacine
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149606-27-9
149682-77-9
151878-23-8
153205-46-0
153436-22-7
153438-49-4
153504-81-5
153804-05-8
154082-13-0
156090-17-4
156090-18-5
156601-79-5
156897-06-2
157476-77-2
158364-59-1
158747-02-5
159776-69-9
159776-70-2
160146-17-8
160970-54-7
162301-05-5
163451-80-7
169543-49-1
172732-68-2
173240-15-8
175463-14-6
176644-21-6
177469-96-4
178040-94-3
179120-92-4
179324-69-7
179386-43-7
180064-38-4
180916-16-9
182316-31-0
186392-65-4
188696-80-2
189198-30-9
189752-49-6
192658-64-3
192939-46-1
193273-66-4
194798-83-9
198481-32-2
201530-41-8
203258-60-0
204248-78-2
207993-12-2
215808-49-4
219680-11-2
227318-71-0
227318-75-4
229305-39-9
244081-42-3
248919-64-4
251562-00-2
258818-34-7
259793-96-9
261944-46-1
272105-42-7

soblidotin
talabostat
calcobutrol
asimadoline
gavestinel
dapitant
licostinel
pratosartan
omocianine
nortopixantrone
topixantrone
nepaprazool
licofelone
lagatide
pumaprazool
frovatriptan
cemadotine
melagatran
finrozool
silodosin
ecenofloxacin
talviraline
icrocaptide
varespladib
nemifitide
gemifloxacin
eniporide
implitapide
opaviraline
altinicline
bortezomib
sumanirool
minodronic acid
lasofoxifeen
ataquimast
ingliforib
becampanel
pactimibe
motexafin
tasidotin
ximelagatran
capromorelin
fosfluconazool
bazedoxifeen
deferasirox
brostallicin
omiganan
pumafentrine
lemuteporfin
zabofloxacin
epetirimod
sotirimod
golotimod
rafabegron
linaprazan
tifuvirtide
larazotide
favipiravir
soraprazan
disitertide
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274901-16-5
284019-34-7
284041-10-7
355151-12-1
361442-04-8
393105-53-8
394730-60-0
396091-73-9
402957-28-2
404950-80-7
404951-53-7
481629-87-2
481631-45-2
481658-94-0
483369-58-0
497221-38-2
533927-56-9
571170-77-9
616202-92-7
620948-93-8
625114-41-2
637328-69-9
649735-63-7
794466-70-9
803712-67-6
848084-83-3
868771-57-7
871576-03-3
872178-65-9
61-57-4
73-09-6
96-50-4
140-40-9
148-79-8
444-27-9
473-30-3
490-55-1
500-08-3
533-45-9
553-13-9
962-02-7
3570-75-0
3810-35-3
5028-87-5
6469-36-9
13409-53-5
13471-78-8
15387-18-5
17243-64-0
17969-20-9
17969-45-8
18046-21-4
21817-73-2
24840-59-3
26097-80-3
27826-45-5
29952-13-4
30097-06-4
30709-69-4

vildagliptin
denibulin
rostaporfin
rotigaptide
saxagliptin
tiplasinin
boceprevir
pasireotide
telaprevir
panobinostat
dacinostat
aleplasinin
diaplasinin
dirlotapide
denagliptin
rusalatide
atilmotin
laropiprant
lorcaserin
vabicaserin
piragliatin
tanogitran
brivanibalaninaat
vernakalant
obatoclax
tigapotide
melogliptin
flovagatran
rabeximod
niridazool
etozolin
aminothiazool
aminitrozol
tiabendazool
timonacic
thiazosulfon
amifenazool
forminitrazool
clomethiazool
zolamine
nitrodan
nifurthiazool
tenonitrozool
antazonite
cloprothiazool
podilfeen
beclotiamine
fezation
piprozolin
fenclozinezuur
brofezil
fentiazac
bidimaziumiodide
pretamaziumiodide
cambendazool
libecillide
peratizool
tidiacic
tizoprolinezuur
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39832-48-9
51287-57-1
53943-88-7
54147-28-3
54657-96-4
55981-09-4
56355-17-0
56784-39-5
60084-10-8
61990-92-9
64179-54-0
68377-92-4
69014-14-8
70529-35-0
71079-19-1
71119-10-3
71125-38-7
74531-88-7
74604-76-5
74772-77-3
76824-35-6
76963-41-2
77519-25-6
79069-94-6
79714-31-1
80830-42-8
82114-19-0
82159-09-9
84233-61-4
85604-00-8
91257-14-6
93738-40-0
97322-87-7
100417-09-2
101001-34-7
103181-72-2
104777-03-9
105292-70-4
105523-37-3
107902-67-0
109229-58-5
111025-46-8
119637-67-1
121808-62-6
122320-73-4
122946-43-4
128312-51-6
130112-42-4
136381-85-6
136468-36-5
138511-81-6
138742-43-5
139226-28-1
141200-24-0
144060-53-7
145739-56-6
149079-51-6
153242-02-5
155213-67-5
161600-01-7

tazolol
denotivir
letosteine
tebatizool
nifuralide
nitazoxanide
zoliprofeen
ozolinon
tiazofurine
benpenolisin
timofibraat
arotinolol
tiotidine
itazigrel
timegadine
lotifazool
meloxicam
tioxamast
enoxamast
ciglitazon
famotidine
nizatidine
dexetozoline
fanetizool
risarestat
rentiapril
amflutizool
epalrestat
nesosteine
zaltidine
tuvatidine
ralitoline
troglitazon
timirdine
pamicogrel
guaisteine
asobamast
alonacic
tiprotimod
tazofelone
englitazon
pioglitazon
moguisteine
pidotimod
rosiglitazon
telmesteine
cinalukast
mivotilaat
lintitript
foropafant
icoduline
zankireen
darbufelon
darglitazon
febuxostat
tetomilast
cartasteine
aseripide
ritonavir
netoglitazon
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182760-06-1
185106-16-5
185428-18-6
199113-98-9
213411-83-7
223132-37-4
223673-61-8
239101-33-8
241479-67-4
280782-97-0
300832-84-2
302962-49-8
338990-84-4
341028-37-3
342026-92-0
447406-78-2
501948-05-6
544417-40-5
607723-33-1
760937-92-6
790299-79-5
95-27-2
514-73-8
1744-22-5
15599-36-7
26130-02-9
32527-55-2
49785-74-2
61570-90-9
70590-58-8
75889-62-2
76816-33-6
77528-67-7
79071-15-1
95847-70-4
95847-87-3
100035-75-4
104383-17-7
104632-26-0
110703-94-1
144665-07-6
146939-27-7
150915-41-6
154189-40-9
176975-26-1
245116-90-9
367514-87-2
848344-36-5
870093-23-5
50-52-2
1420-55-9
50-53-3
58-34-4
58-37-7
58-38-8
58-39-9
58-40-2
60-87-7

ravuconazool
acotiamide
rivoglitazon
balaglitazon
edaglitazon
efatutazon
mirabegron
deferitrin
isavuconazool
managlinatdialanetil
ciluprevir
dasatinib
isavuconazoniumchloride
alagebriumchloride
sipoglitazar
sodelglitazar
rosabulin
capadenoson
lobeglitazon
teneligliptin
masitinib
dimazool
dithiazanineiodide
riluzool
haletazool
frentizool
tiaramide
supidimide
tioxidazool
etrabamine
fostedil
tazeprofen
manozodil
tazasubraat
ipsapiron
revospiron
evandamine
sabeluzool
pramipexool
zopolrestat
lubeluzool
ziprasidon
perospiron
sibenadet
izonsteride
lidorestat
lurasidon
bentamapimod
talarozool
thioridazine
thiethylperazine
chlorpromazine
thiazinamiummetilsulfaat
aminopromazine
prochloorperazine
perfenazine
promazine
promethazine
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60-89-9
60-91-3
60-99-1
61-00-7
61-01-8
69-23-8
84-01-5
84-04-8
84-06-0
84-08-2
84-96-8
92-84-2
117-89-5
145-54-0
146-54-3
362-29-8
388-51-2
477-93-0
518-61-6
522-00-9
522-24-7
523-54-6
653-03-2
800-22-6
1759-09-7
1982-37-2
2622-26-6
2622-30-2
2622-37-9
2751-68-0
3546-03-0
3689-50-7
3819-00-9
3833-99-6
5588-33-0
7009-43-0
7220-56-6
7224-08-0
13093-88-4
13461-01-3
13799-03-6
13993-65-2
14008-44-7
14759-04-7
14759-06-9
15302-12-2
16498-21-8
17692-26-1
23492-69-5
24527-27-3
28532-90-3
29216-28-2
30223-48-4
31883-05-3
33414-30-1
33414-36-7
37561-27-6
47682-41-7
49864-70-2
54063-26-2

pecazine
diethazine
levomepromazine
acepromazine
methopromazine
flufenazine
chlorproethazine
pipamazine
thiopropazaat
parathiazine
alimemazine
fenothiazine
trifluoperazine
propyromazinebromide
triflupromazine
propiomazine
metofenazaat
dimethoxanaat
dacemazine
profenamine
fenethazine
etymemazine
butaperazine
chloracyzine
levometiomeprazine
metdizaline
periciazine
carfenazine
trifluomeprazine
acetofenazine
cyamemazine
oxomemazine
piperacetazine
homofenazine
mesoridazine
methiomeprazine
flutiazin
imiclopazine
perimetazine
aceprometazine
protizininezuur
metiazininezuur
metopimazine
oxyridazine
sulforidazine
dimelazine
oxaflumazine
ciclofenazine
sopitazine
spiclomazine
furomazine
mechitazine
fluacizine
moracizine
ftormetazine
ftorpropazine
fenoverine
flupimazine
azaclorzine
azaftozine
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62030-88-0
101396-42-3
135003-30-4
134-49-6
357-56-2
634-03-7
2152-34-3
2207-50-3
24143-17-7
24166-13-0
27223-35-4
33671-46-4
34262-84-5
56030-54-7
57801-81-7
59128-97-1
67-45-8
86-12-4
113-59-7
50-18-0
50-91-9
53-31-6
53-84-9
54-42-2
58-63-9
59-14-3
59-39-2
59-63-2
61-19-8
61-80-3
67-20-9
68-91-7
70-00-8
70-07-5
70-10-0
77-12-3
80-77-3
86-14-6
91-79-2
91-80-5
95-25-0
113-53-1
115-55-9
115-67-3
119-96-0
125-45-1
127-48-0
132-89-8
135-58-0
139-91-3
140-65-8
144-12-7
147-94-4
148-65-2
303-69-5
309-29-5
314-03-4
318-23-0

duoperon
mechitamiumjodide
apadoline
feenmetrazine
dextromoramide
feendimetrazine
pemoline
aminorex
oxazolam
cloxazolam
ketazolam
clotiazepam
mesocarb
sufentanil
brotizolam
haloxazolam
furazolidon
thenalidine
chloorprothixeen
cyclofosfamide
floxuridine
medibazine
nadide
idoxuridine
inosine
broxuridine
piperoxan
isocarboxazide
adenosinefosfaat
zoxazolamine
nitrofurantoine
trimetafancamsilaat
trifluridine
mefenoxalon
ticlaton
pentacyniumchloride
chloormezanon
diethylthiambuteen
thenyldiamine
methapyrileen
chloorzoxazon
dosulepine
fenythilon
paramethadion
arsthinol
azatepa
trimethadion
chloorthenoxazine
mesulfeen
furaltadon
pramocaine
tiemoniumjodide
cytarabine
chloropyrileen
prothipendyl
doxapram
pimethixeen
imolamine
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320-67-2
339-72-0
350-12-9
362-74-3
364-98-7
441-61-2
467-84-5
467-86-7
469-81-8
477-80-5
479-50-5
482-15-5
493-78-7
494-14-4
494-79-1
524-84-5
526-35-2
545-59-5
555-84-0
556-12-7
611-53-0
633-90-9
635-41-6
655-05-0
695-53-4
702-54-5
720-76-3
721-19-7
748-44-7
804-30-8
893-01-6
952-54-5
959-14-8
982-24-1
987-78-0
1008-65-7
1043-21-6
1054-88-2
1088-92-2
1195-16-0
1219-77-8
1239-29-8
1391-36-2
1469-07-4
1614-20-6
1665-48-1
1767-88-0
1856-34-4
1900-13-6
1977-10-2
2037-95-8
2055-44-9
2058-52-8
2167-85-3
2169-64-4
2240-21-3
2353-33-5
2385-81-1
2622-24-4
2627-69-2

azacitidine
levcycloserine
sulbentine
bucladesine
diazoxide
ethylmethylthiambuteen
fenadoxon
dioxafetylbutyraat
morferidine
cinnofuradion
lucanthon
isothipendyl
methafenileen
chlordimorine
melarsoprol
dimethylthiambuteen
allomethadion
racemoramide
nifuradeen
furalazine
ibacitabine
cifostodine
trimetozine
tozalinon
dimethadion
diethadion
fluminorex
methastyridon
acoxatrine
fursultiamine
tenylidon
morinamide
oxolamine
clopenthixol
citicoline
fenadiazool
pirenoxine
spiroxatrine
nifurtoinol
citiolon
bensuldazinezuur
furazabol
lancovutide
damotepine
nifurprazine
metaxalon
desmethylmoramide
clotioxon
nifurvidine
loxapine
carsalam
perisoxal
clotiapine
pipazetaat
azaribine
thiofuradeen
decitabine
furethidine
prothixeen
acadesine
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2709-56-0
2949-95-3
3056-17-5
3064-61-7
3094-09-5
3105-97-3
3363-58-4
3424-98-4
3605-01-4
3615-74-5
3731-59-7
3778-73-2
3780-72-1
3795-88-8
3876-10-6
4047-34-1
4177-58-6
4291-63-8
4295-63-0
4304-40-9
4378-36-3
4397-91-5
4448-96-8
4741-41-7
4792-18-1
4936-47-4
4969-02-2
4991-65-5
5036-02-2
5036-03-3
5053-06-5
5055-20-9
5118-17-2
5169-78-8
5536-17-4
5579-85-1
5581-46-4
5585-93-3
5588-29-4
5617-26-5
5666-11-5
5696-09-3
5696-17-3
5719-88-0
5800-19-1
5845-26-1
6281-26-1
6495-46-1
6506-37-2
6536-18-1
6577-41-9
6646-49-7
6649-73-6
7035-04-3
7125-73-7
7219-91-2
7247-57-6
7261-97-4
7361-61-7
7416-34-4

flupentixol
tixadil
stavudine
natriumstibocaptaat
doxifluridine
hycanthon
nifurfoline
telbivudine
piribedil
promolaat
moroxydine
ifosfamide
morsuximide
levofuraltadon
clominorex
tranteliniumbromide
clotixamide
cladribine
meprotixol
theniumclosilaat
feenbutrazaat
nicofuraat
solypertine
dexoxadrol
levoxadrol
nifuratel
metixeen
tioxolon
tetramisool
nifurdazil
fenspiride
nifurchinazol
furazoliumchloride
tipepidine
vidarabine
bromchlorenon
molinazon
oxypendyl
fenmetramide
difencloxazine
levomoramide
proxazool
epipropidine
antienite
metiapine
tiazesim
furmethoxadon
dioxadrol
nimorazool
morazon
oxapiumiodide
nitramisole
antafenite
pyridaron
flumetramide
thihexinolmethylbromide
heteroniumbromide
dantroleen
xylazine
molindon
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7481-89-2
7489-66-9
7696-00-6
7716-60-1
7724-76-7
7761-75-3
9087-70-1
10072-48-7
10189-94-3
10202-40-1
13355-00-5
13411-16-0
13445-12-0
13448-22-1
13669-70-0
14008-66-3
14008-71-0
14028-44-5
14176-10-4
14176-49-9
14461-91-7
14504-73-5
14698-29-4
14769-73-4
14769-74-5
14785-50-3
14796-28-2
15176-29-1
15301-52-7
15301-69-6
15302-16-6
15311-77-0
15351-04-9
15518-84-0
15574-96-6
15686-72-3
15686-83-6
15687-22-6
16485-05-5
16562-98-4
16759-59-4
16781-39-8
16985-03-8
17692-22-7
17692-24-9
17692-35-2
17692-39-6
17692-56-7
17692-63-6
17692-71-6
17854-59-0
17902-23-7
18053-31-1
18464-39-6
18471-20-0
18857-59-5
19216-56-9
19388-87-5
19395-58-5
19885-51-9

zalcitabine
tipindool
mitotenamine
etisazool
riboprine
furtereen
aprotinin
acefurtiamine
bepiastine
flutizenol
melarsonylkalium
nifurpirinol
iobutonzuur
clorotepine
nefopam
pinoxepin
xanthiol
amoxapine
cetiedil
tiletamine
cyclazodon
tritochaline
oxolininezuur
levamisol
dexamisool
tiapirinol
clodanoleen
edoxudine
cyclexanon
flavoxaat
fenozolon
cloxypendyl
becanton
mobecarb
pizotifeen
tibrofan
pyrantel
folescutol
oxadimedine
clantifeen
benoxafos
etasuline
nonabine
metizoline
bisoxatin
etofuradine
fomocaine
moxicumon
oxitefoniumbromide
vanitiolide
mepixanox
tegafur
fominobeen
caroxazon
ditazool
nifurmazool
prazosin
taurolidine
mochizon
aranotin
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20229-30-5
20574-50-9
21256-18-8
21440-97-1
21489-20-3
21500-98-1
21512-15-2
21638-36-8
21679-14-1
21715-46-8
21820-82-6
22013-23-6
22089-22-1
22131-35-7
22292-91-7
22293-47-6
22514-23-4
22619-35-8
22661-76-3
23256-30-6
23271-74-1
23707-33-7
23744-24-3
23964-58-1
24237-54-5
24632-47-1
24886-52-0
25392-50-1
25526-93-6
25683-71-0
25717-80-0
25905-77-5
26058-50-4
26350-39-0
26513-79-1
26513-90-6
26615-21-4
26629-87-8
26839-75-8
27060-91-9
27199-40-2
27574-24-9
27591-42-0
28189-85-7
28657-80-9
28810-23-3
28820-28-2
29050-11-1
29053-27-8
29218-27-7
29462-18-8
29908-03-0
29936-79-6
30271-85-3
30516-87-1
30840-27-8
30868-30-5
30914-89-7
31428-61-2
31430-18-9

metitepine
morantel
oxaprozin
brofoxine
talsupram
tenocyclidine
citenazon
nifurimide
fludarabine
etifoxine
fenpipalon
metoxepin
trofosfamide
butalamine
naranol
feprosidnine
fopirtoline
tioclomarol
amoproxan
nifurtimox
fedrilaat
metrifudil
pipoxolan
articaine
tinoridine
nifurpipon
pipofezine
oxazoron
alovudine
terizidon
molsidomine
minaprine
dotefoniumbromide
nifurizon
paraxazon
letimide
zotepine
oxaflozan
timolol
flutazolam
pifexool
tropatepine
oxazidion
etoxadrol
cinoxacin
zepastine
naftoxaat
seclazon
meseclazon
toloxaton
bentazepam
ademetionine
mofoxim
razinodil
zidovudine
pretiadil
pirazofurin
flumexadol
tiamenidine
nocodazool
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31477-60-8
31698-14-3
31848-01-8
31868-18-5
33005-95-7
33588-20-4
33665-90-6
33743-96-3
33876-97-0
34042-85-8
34161-24-5
34552-84-6
34580-13-7
34740-13-1
34959-30-3
34976-39-1
35035-05-3
35067-47-1
35423-51-9
35619-65-9
35843-07-3
35846-53-8
35943-35-2
36067-73-9
36322-90-4
36471-39-3
36505-82-5
36791-04-5
37065-29-5
37132-72-2
37681-00-8
37753-10-9
37855-92-8
37967-98-9
38070-41-6
38373-83-0
38668-01-8
38955-22-5
38957-41-4
39178-37-5
39567-20-9
39577-19-0
39633-62-0
39754-64-8
39978-42-2
40054-69-1
40093-94-5
40180-04-9
40198-53-6
40680-87-3
40828-46-4
41152-17-4
41340-25-4
41717-30-0
41941-56-4
41992-23-8
42024-98-6
42110-58-7
42228-92-2
42239-60-1

ormeloxifene
ancitabine
morclofon
mexazolam
tiaprofeninezuur
clidafidine
acesulfam
proroxan
linsidomine
sudoxicam
fipexide
isoxicam
ketotifeen
profexalon
azaspiriumchloride
tioxacin
timepidiumbromide
droxacin
tisocromide
tritiozine
morocromeen
maitansine
triciribine
azepexool
piroxicam
nuclotixeen
prodolinezuur
ribavirin
miloxacin
fotretamine
cumazoline
sufosfamide
azanator
tienopramine
tiodoniumchloride
romifenon
taurultam
pinadoline
emorfazon
inicaron
olpimedon
picumast
aclantaat
tifemoxon
nifurzide
etizolam
torcitabine
tienilinezuur
tioxaprofeen
piprofurol
suprofeen
morforex
etodolac
befuraline
tocladesine
spirogermanium
mazaticol
metioxaat
acivicin
tilozepine
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42399-41-7
42408-80-0
46817-91-8
47420-28-0
47543-65-7
50435-25-1
50708-95-7
50924-49-7
51022-75-4
51234-28-7
51322-75-9
51527-19-6
51934-76-0
52042-24-7
52279-59-1
52549-17-4
52832-91-4
52867-74-0
52867-77-3
53003-81-9
53123-88-9
53251-94-8
53731-36-5
53736-51-9
53772-83-1
53813-83-5
53910-25-1
54063-50-2
54187-04-1
54340-59-9
54340-66-8
54341-02-5
54376-91-9
54400-59-8
55142-85-3
55694-83-2
55694-98-9
55726-47-1
55837-23-5
56119-96-1
56208-01-6
56391-55-0
56969-22-3
57010-31-8
57067-46-6
57083-89-3
57474-29-0
57726-65-5
58001-44-8
58019-65-1
58095-31-1
58416-00-5
58433-11-7
58712-69-9
58765-21-2
59653-74-6
59755-82-7
59798-73-1
59804-37-4
59831-63-9

diltiazem
tandamine
viloxazine
trixolan
prenoxdiazine
nimidan
tinabinol
mizoribine
cliprofeen
benoxaprofen
tizanidine
tianafac
iomorininezuur
diproxadol
moxnidazool
pranoprofeen
xinomiline
zoloperon
fluzoperine
ivarimod
sirolimus
pinaveriumbromide
floredil
cromitril
zuclopenthixol
suriclon
pentostatin
mofloverine
rilmenidine
chincarbaat
subendazool
piflutixol
tipetropiumbromide
butamisool
ticlopidine
pentizidon
ciclafrine
enocitabine
teflutixol
furodazool
pifarnine
octazamide
oxapadol
tiapamil
isamoxool
peralopride
nifurochine
nufenoxool
clavulaninezuur
nabazenil
sulbenox
protiofaat
tilomisool
traxanox
ciclotizolam
teroxiron
enolicam
enilospiron
tenoxicam
doconazool
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59840-71-0
59937-28-9
59985-21-6
60085-78-1
60136-25-6
60175-95-3
60207-31-0
60248-23-9
60929-23-9
60940-34-3
61220-69-7
61325-80-2
61477-97-2
61869-08-7
62253-63-8
62265-68-3
62380-23-8
62435-42-1
62473-79-4
62904-71-6
63394-05-8
63590-64-7
63638-91-5
63996-84-9
64224-21-1
64420-40-2
64603-91-4
64748-79-4
64860-67-9
65277-42-1
65509-24-2
65509-66-2
65576-45-6
65847-85-0
65886-71-7
65899-73-2
66203-00-7
66203-94-9
66556-74-9
66564-16-7
66788-41-8
66898-62-2
66934-18-7
66969-81-1
67489-39-8
67915-31-5
68020-77-9
68134-81-6
68302-57-8
68367-52-2
68685-54-1
69049-73-6
69118-25-8
69123-90-6
69123-98-4
69304-47-8
69425-13-4
69655-05-6
69815-38-9
70374-39-9

pitenodil
malotilaat
diquafosol
clopipazan
epervudine
omonasteine
azaconazool
fuprazool
indeloxazine
ebseleen
tiopinac
flumezapine
dazolicine
paroxetine
nepidermin
chinfamide
cinecromeen
perfosfamide
teniloxazine
doxpicomine
plafibride
terazosin
brofaromine
tibalosin
oltipraz
etibendazool
gaboxadol
azumoleen
valperinol
ketoconazool
maroxepin
citatepine
asenapine
morniflumaat
fazarabine
tioconazool
carocainide
murocainide
nabitan
ciclosidomine
tinofedrine
talniflumaat
flunoxaprofeen
tiodazosin
talmetacin
terconazool
carprazidil
gacyclidine
amlexanox
sorbinil
parconazole
nedocromil
cinepaxadil
fiacitabine
fialuridine
brivudine
prifelon
didanosine
proxorfan
lornoxicam
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70384-91-7
70833-07-7
71320-77-9
71620-89-8
71731-58-3
71923-29-0
71923-34-7
72324-18-6
72444-63-4
72467-44-8
72481-99-3
72797-41-2
72803-02-2
72822-56-1
72830-39-8
72895-88-6
73080-51-0
73815-11-9
74191-85-8
74711-43-6
75358-37-1
75458-65-0
75695-93-1
75706-12-6
75841-82-6
75949-60-9
75963-52-9
76053-16-2
76535-71-2
76596-57-1
76732-75-7
76743-10-7
77181-69-2
77590-96-6
77658-97-0
77695-52-4
78168-92-0
78410-57-8
78613-35-1
78967-07-4
78994-23-7
79253-92-2
79262-46-7
79781-00-3
79784-22-8
79874-76-3
79944-58-4
80263-73-6
80680-05-3
80763-86-6
80880-90-6
81167-16-0
81382-51-6
81403-80-7
81801-12-9
82140-22-5
82239-52-9
82419-36-1
82650-83-7
83153-39-3

lortalamine
prifuroline
moclobemide
reboxetine
tichiziumbromide
fludoxopon
clodoxopon
stepronin
lodiperon
piclonidine
brocrinaat
tianeptine
darodipine
azaloxan
oxmetidine
eltenac
repirinast
cimoxaton
doxazosin
zaltoprofen
linogliride
tienocarbine
isradipine
leflunomide
mopidralazine
isoxaprolol
nuclomedon
reclazepam
suproclone
broxaterol
picartamide
lucartamide
sorivudine
flordipine
anaxiron
ecastolol
filenadol
ociltide
amorolfine
mofezolac
levormeloxifeen
taziprinon
savoxepin
bulaquine
barucainide
delmopinol
idazoxan
eclazolast
tivanidazool
glunicaat
telenzepine
imiloxan
pentiapine
alfuzosin
xamoterol
etolotifeen
moxiraprine
ofloxacin
tenilapine
tiprinast
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83386-35-0
83573-53-9
83602-05-5
83647-97-6
83656-38-6
83688-84-0
83784-21-8
83903-06-4
84071-15-8
84145-89-1
84145-90-4
84449-90-1
84472-85-5
84558-93-0
84611-23-4
84625-59-2
84625-61-6
84697-21-2
84697-22-3
85076-06-8
85118-44-1
85666-24-6
86048-40-0
86433-40-1
86434-57-3
86487-64-1
86636-93-3
86696-86-8
87051-43-2
87151-85-7
87495-31-6
87691-91-6
87940-60-1
88053-05-8
88058-88-2
88859-04-5
89197-32-0
89213-87-6
89651-00-3
89875-86-5
89943-82-8
90055-97-3
90101-16-9
90243-97-3
90697-57-7
90729-41-2
90779-69-4
91833-77-1
92623-83-1
93265-81-7
94006-14-1
94011-82-2
94149-41-4
94470-67-4
94535-50-9
94746-78-8
95058-70-1
95058-81-4
95105-77-4
95232-68-1

tifluadom
tizabrin
spiraprilaat
spirapril
ipramidil
tertatolol
menabitan
lupitidine
ramixotidine
almoxaton
nafoxadol
raloxifeen
navuridine
netivudine
erdosteine
dotarizine
itraconazool
zinoconazool
tubulozool
axamozide
minocromil
furegrelaat
chazolast
terflavoxaat
beperidiumjodide
setoperon
neflumozide
tenilsetam
ritanserin
spiradoline
disoxaril
tiospiron
eprobemide
cinoxopazide
naxagolide
mafosfamide
efaroxan
carperitide
voxergolide
tiflucarbine
cicletanine
tienoxolol
droxicam
spiclamine
motapizon
oxodipine
atosiban
rocastine
pravadoline
ropidoxuridine
lufuradom
bazinaprine
midesteine
cromakalim
levcromakalim
molracetam
nictiazem
gemcitabine
sornidipine
tenosal
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95588-08-2
95896-08-5
96125-53-0
96306-34-2
97852-72-7
98205-89-1
98224-03-4
98819-76-2
99156-66-8
99248-32-5
99453-84-6
99464-64-9
99592-32-2
99755-59-6
99803-72-2
100927-14-8
100986-85-4
101335-99-3
101363-10-4
101506-83-6
101530-10-3
101626-70-4
102908-59-8
103177-37-3
103222-11-3
103255-66-9
103377-41-9
103624-59-5
103946-15-2
103980-45-6
104454-71-9
104456-95-3
104987-11-3
105118-13-6
105182-45-4
105219-56-5
105567-83-7
105685-11-8
106073-01-2
106100-65-6
106266-06-2
106707-51-1
106972-33-2
107233-08-9
107320-86-5
107452-89-1
108001-60-1
108736-35-2
108912-17-0
109543-76-2
109683-61-6
109683-79-6
109826-26-8
110143-10-7
110221-53-9
110299-05-3
110314-48-2
110588-56-2
110588-57-3
111011-63-3

tipentosin
anaritide
clentiazem
timelotem
tibenelast
flesinoxan
eltoprazine
esreboxetine
barmastine
donetidine
neltenexine
ampiroxicam
sertaconazool
rotigotine
nerbacadol
befiperide
levofloxacin
eprovafeen
rufloxacin
namiroteen
lanoconazool
talipexool
binospiron
pranlukast
vapreotide
pazinaclon
monatepil
traboxopine
elnadipine
metostilenol
ipenoxazon
cisconazool
tacrolimus
iprotiazem
fluparoxan
apafant
berefrine
batoprazine
taniplon
fasiplon
risperidon
dobupride
denipride
cevimeline
isomolpan
ziconotide
trochidazool
lanreotide
atliprofeen
romazariet
utibapril
utibaprilat
zaldaride
lodenosine
temocaprilaat
selodenoson
adozelesin
noberastine
saperconazool
efonidipine
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111358-88-4
111393-84-1
111406-87-2
111902-57-9
111974-69-7
112018-01-6
112362-50-2
112885-41-3
112887-68-0
112893-26-2
112984-60-8
113457-05-9
113665-84-2
113759-50-5
114030-44-3
114676-16-3
114686-12-3
114716-16-4
114776-28-2
115103-54-3
115464-77-2
115550-35-1
116289-53-3
116476-13-2
116476-16-5
116539-59-4
117279-73-9
117523-47-4
117545-11-6
118288-08-7
118292-40-3
118635-52-2
118778-75-9
118812-69-4
118976-38-8
119302-91-9
119413-55-7
119567-79-2
119625-78-4
119719-11-8
119813-10-4
120210-48-2
120685-11-2
120819-70-7
121029-11-6
121032-29-9
121288-39-9
121617-11-6
121929-20-2
122254-45-9
122384-88-7
122970-40-5
123040-69-7
123318-82-1
123447-62-1
124012-42-6
124066-33-7
124378-77-4
124423-84-3
124584-08-3

lestaurtinib
amitivir
zileuton
temocapril
chetiapine
bemoradan
dalfopristin
mosapride
raltitrexed
becliconazool
ulifloxacin
ledoxantron
clopidogrel
cronidipine
dexpemedolac
dichlormezanone
imitrodast
pemedolac
bepafant
tiagabine
elopiprazool
marbofloxacin
tulopafant
semotiadil
levosemotiadil
duloxetine
israpafant
mirfentanil
bimakalim
lafutidine
tazaroteen
tilnoprofen arbamel
nesapidil
ularitide
dabelotine
rocuroniumbromide
elgodipine
taribavirin
terlakireen
ilatreotide
carzelesin
tenidap
midostaurin
naroparcil
altochaline
nelarabine
loxoribine
saviprazool
zoniclezool
glenvastatin
amlintide
isatoribine
azasetron
clofarabine
prulifloxacin
galocitabine
taurosteine
enadoline
panadiplon
nesiritide
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124784-31-2
125372-33-0
125533-88-2
126294-30-2
127045-41-4
127214-23-7
127308-82-1
127625-29-0
128517-07-7
128620-82-6
129029-23-8
129336-81-8
129729-66-4
130306-02-4
130308-48-4
130370-60-4
130403-08-6
130782-54-6
131094-16-1
131796-63-9
131986-45-3
131987-54-7
132014-21-2
132338-79-5
132418-35-0
132539-06-1
132562-26-6
132579-32-9
132722-74-8
133040-01-4
133099-04-4
133242-30-5
133454-47-4
134379-77-4
134564-82-2
134678-17-4
135202-79-8
135306-39-7
135459-90-4
135463-81-9
135928-30-2
136087-85-9
137071-32-0
137214-72-3
137215-12-4
137219-37-5
137500-42-6
138068-37-8
138298-79-0
138661-02-6
138661-03-7
138778-28-6
139225-22-2
139264-17-8
141575-50-0
141790-23-0
143248-63-9
143249-88-1
143393-27-5
143443-90-7

erbulozool
dacopafant
mofaroteen
sagandipine
pazufloxacin
camiglibose
zamifenacin
fananserin
romidepsin
limazocine
ocaperidon
tenosiprol
emakalim
tezacitabine
icatibant
batimastat
soretolide
beciparcil
trafermine
odapipam
xanomeline
tazomeline
rilmakalim
terikalant
setipafant
olanzapine
aprikalim
rocepafant
pirsidomine
eprosartan
darifenacin
landiolol
iloperidon
dexelvucitabine
befloxaton
lamivudine
ilonidap
manifaxine
ranelinezuur
coluracetam
beloxepine
fidarestat
pimecrolimus
iliparcil
odiparcil
plitidepsin
darsidomine
lepirudin
alnespiron
pentetreotide
furnidipine
siratiazem
panamesine
zolmitriptan
vedaclidine
fozivudinetidoxil
sinitrodil
dexefaroxan
azalanstat
ifetroban
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143491-57-0
143631-62-3
144245-52-3
144348-08-3
144598-75-4
144689-63-4
145508-78-7
145514-04-1
145574-90-9
145781-32-4
145918-75-8
146426-40-6
147403-03-0
147432-77-7
147650-57-5
147817-50-3
148152-63-0
148430-28-8
148564-47-0
148998-94-1
149908-53-2
150322-43-3
150490-85-0
151356-08-0
151823-14-2
151879-73-1
152317-89-0
152735-23-4
152811-62-6
153062-94-3
153168-05-9
153420-96-3
153507-46-1
154355-76-7
154361-50-9
154598-52-4
155030-63-0
155773-59-4
159351-69-6
160707-69-7
161178-07-0
161605-73-8
161832-65-1
162635-04-3
163252-36-6
163521-12-8
163706-06-7
164178-54-5
165800-03-3
165800-04-4
167305-00-2
167362-48-3
169939-94-0
170632-47-0
170729-80-3
170861-63-9
170902-47-3
171228-49-2
171596-29-5
171752-56-0

emtricitabine
ciprokiren
fomivirsen
binodenoson
paliperidone
olmesartan medoxomil
icopezil
amdoxovir
scopinast
zolasartan
troxacitabine
alvocidib
azilsartan
ontazolast
terestigmine
siramesine
napitan
sarakalim
milfasartan
trecovirsen
azimilide
prasugrel
berupipam
afovirsen
sapacitabine
aprinocarsen
alniditan
upidosin
piboserod
pumosetrag
pleconaril
atibepron
bibapcitide
atreleuton
capecitabine
efavirenz
emodepside
ensaculine
everolimus
apricitabine
lubazodon
fanapanel
talampanel
temsirolimus
clevudine
vilazodon
cangrelor
mazokalim
linezolid
eperezolid
omapatrilaat
abetimus
ruboxistaurin
lificiguat
aprepitant
reglitazar
roxifiban
posaconazool
tadalafil
adrogolide
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172673-20-0
174402-32-5
174638-15-4
176161-24-3
176894-09-0
179474-81-8
179602-65-4
181785-84-2
182133-25-1
182167-02-8
182212-66-4
182415-09-4
183547-57-1
183747-35-5
183849-43-6
184475-35-2
185229-68-9
185954-27-2
187164-19-8
187865-22-1
188116-07-6
188181-42-2
188627-80-7
188630-14-0
189003-92-7
189059-71-0
189681-70-7
189940-24-7
190977-41-4
192314-93-5
192374-14-4
192441-08-0
192755-52-5
195733-43-8
195962-23-3
196808-45-4
198821-22-6
204318-14-9
204512-90-3
204658-47-9
205887-54-3
206254-79-7
206260-33-5
207623-20-9
208848-19-5
208993-54-8
209342-40-5
211448-85-0
211735-76-1
214548-46-6
215174-50-8
218298-21-6
219846-31-8
219923-85-0
220997-97-7
220998-10-7
221241-63-0
221877-54-9
222551-17-9
222834-30-2

fosaprepitant
edotecarin
fosfluridinetidoxil
maribavir
omiloxetine
prucalopride
mitratapide
elvucitabine
arzoxifeen
acolbifeen
avotermin
piclozotan
gantofiban
nepadutant
abaperidone
gefitinib
alicaforsen
tofimilast
luliconazool
derquantel
imepitoïne
elacytarabine
eptifibatide
liatermin
trelanserin
lapaquistat
aplindore
daxalipram
oblimersen
iclaprim
radafaxine
lomeguatrib
pralnacasan
atrasentan
corifollitropine alfa
farglitazar
merimepodib
edotreotide
tecadenoson
torapsel
telbermin
opebacan
irampanel
agatolimod
freselestat
fiduxosin
finafloxacin
denufosol
farampator
lusaperidone
rimacalib
razaxaban
radequinil
pramiconazool
diflomotecan
elomotecan
fandosentan
zotarolimus
adoprazine
ragaglitazar
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223537-30-2
231277-92-2
247046-52-2
247207-64-3
250386-15-3
250601-04-8
251303-04-5
252260-02-9
255730-18-8
257277-05-7
267243-28-7
269718-84-5
276690-58-5
279215-43-9
282526-98-1
285571-64-4
285983-48-4
290296-68-3
292634-27-6
296251-72-4
304853-42-7
308240-58-6
308831-61-0
313348-27-5
320345-99-1
325715-02-4
327026-93-7
328538-04-1
329744-44-7
331741-94-7
331744-64-0
332012-40-5
333754-36-2
335619-18-6
350992-10-8
351862-32-3
361343-19-3
366017-09-6
366789-02-8
377727-87-2
379231-04-6
380886-95-3
405159-59-3
434283-16-6
446022-33-9
457075-21-7
457913-93-8
460738-38-9
475479-34-6
480449-70-5
496054-87-6
506433-25-6
518048-05-0
522664-63-7
524684-52-4
541550-19-0
566906-50-1
572924-54-0
575458-75-2
583057-48-1

rupintrivir
lapatinib
dilopetine
leconotide
apadenoson
imiglitazar
ertiprotafib
posizolid
artemisone
iseganan
canertinib
pardoprunox
iroxanadine
tifenazoxide
cetilistat
barusiban
doramapimod
befetupitant
dianicline
velimogeenaliplasmide
tanaproget
talactoferrine alfa
sufugolix
regadenoson
aclidiniumbromide
indiplon
lensiprazine
edifoligide
embeconazool
muraglitazar
peliglitazar
telatinib
tesetaxel
inakalant
bifeprunox
sarizotan
elzasonan
mubritinib
rivaroxaban
preladenant
saracatinib
valtorcitabine
idrabiotaparinuxnatrium
lecozotan
pelitrexol
ganstigmine
ismomultin alfa
ecallantide
aleglitazar
edoxaban
radiprodil
depelestat
raltegravir
ibodutant
prinaberel
apilimod
beminafil
ridaforolimus
radotermin
arasertaconazool
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625095-60-5
627861-07-8
640281-90-9
757942-43-1
763903-67-9
769901-96-4
787548-03-2
791635-59-1
820957-38-8
852313-25-8
863031-21-4
865311-47-3
868540-17-4
869884-78-6
870524-46-2
872525-61-6
872847-66-0
875446-37-0
890056-27-6
904302-98-3
925681-61-4
959961-96-7
1000120-98-8
54-31-9
57-66-9
57-67-0
57-68-1
58-93-5
58-94-6
59-40-5
59-66-5
61-56-3
63-74-1
64-77-7
68-35-9
72-14-0
73-48-3
73-49-4
77-36-1
80-13-7
80-32-0
80-34-2
80-35-3
85-73-4
91-33-8
94-19-9
94-20-2
96-62-8
98-75-9
102-65-8
104-22-3
115-68-4
116-42-7
116-43-8
119-85-7
120-97-8
121-64-2
122-11-2
122-16-7

pradefovir
beperminogeenperplasmide
valopicitabine
bederocin
fosalvudinetidoxil
capeserod
regrelor
simotaxel
retosiban
litenimod
azilsartanmedoxomil
itarnafloxine
carfilzomib
radezolid
amolimogeenbepiplasmide
votucalis
cenersen
anacetrapib
custirsen
viquidacin
trabedersen
bevasiranib
mipomersen
furosemide
probenecide
sulfaguanidine
sulfadimidine
hydrochloorthiazide
chloorthiazide
sulfachinoxaline
acetazolamide
sultiam
sulfanilamide
tolbutamide
sulfadiazine
sulfathiazool
bendroflumethiazide
chinethazon
chloortalidon
halazon
sulfachloorpyridazine
glyprothiazol
sulfamethoxypyridazine
ftalylsulfathiazool
benzthiazide
sulfaethidool
chloorpropamide
dinsed
propazolamide
sulfaclozine
benzylsulfamide
sulfadicramide
sulfaproxyline
succinylsulfathiazool
vanyldisulfamide
diclofenamide
sulocarbilaat
sulfadimethoxine
sulfanitran
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122-89-4
127-58-2
127-65-1
127-69-5
127-71-9
127-77-5
127-79-7
128-12-1
133-67-5
135-07-9
135-09-1
138-39-6
138-41-0
139-56-0
144-80-9
144-82-1
144-83-2
148-56-1
152-47-6
316-81-4
339-43-5
346-18-9
451-71-8
473-42-7
485-24-5
485-41-6
498-78-2
515-49-1
515-57-1
515-58-2
515-64-0
526-08-9
535-65-9
547-32-0
547-44-4
554-57-4
565-33-3
599-79-1
599-88-2
631-27-6
632-00-8
636-54-4
651-06-9
664-95-9
671-88-5
671-95-4
723-42-2
723-46-6
729-99-7
742-20-1
852-19-7
968-81-0
1027-87-8
1034-82-8
1038-59-1
1084-65-7
1150-20-5
1156-19-0
1161-88-2
1213-06-5

mesulfamide
sulfamerazinenatrium
tosylchloramidenatrium
sulfafurazool
sulfabenzamide
sulfabenz
sulfamerazine
sulfadiasulfonnatrium
trichlormethiazide
methyclothiazide
hydroflumethiazide
mafenide
carzenide
salazosulfamide
sulfaceetamide
sulfamethizool
sulfapyridine
flumethiazide
sulfaleen
thioproperazine
carbutamide
polythiazide
glyhexamide
nitrosulfathiazool
fthalylsulfamethizool
sulfachrysoidine
stearylsulfamide
sulfathioureum
maleylsulfathiazool
salazosulfathiazool
sulfisomidine
sulfafenazool
glybuthiazol
sulfadiazinenatrium
sulfacarbamide
methazolamide
metahexamide
sulfasalazine
sulfaperin
glyclopyramide
sulfasomizool
clopamide
sulfametoxydiazine
glycyclamide
disulfamide
clofenamide
ditolamide
sulfamethoxazool
sulfamoxool
cyclopenthiazide
sulfapyrazool
acetohexamide
tolpentamide
heptolamide
glyoctamide
meticran
azabon
tolazamide
sulfatolamide
etebenecid
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▼B
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GN-code

2935 90 90

CAS RN

Benaming
(vervolg)

1220-83-3
1228-19-9
1421-68-7
1492-02-0
1580-83-2
1764-85-8
1766-91-2
1824-52-8
1824-58-4
1984-94-7
2043-38-1
2127-01-7
2259-96-3
2315-08-4
2447-57-6
2455-92-7
3074-35-9
3184-59-6
3313-26-6
3436-11-1
3459-20-9
3563-14-2
3567-08-6
3568-00-1
3688-85-5
3692-44-2
3754-19-6
3772-76-7
3930-20-9
4015-18-3
4267-05-4
5588-16-9
5588-38-5
7007-76-3
7007-88-7
7195-27-9
7456-24-8
7541-30-2
10238-21-8
13369-07-8
13642-52-9
13957-38-5
14293-44-8
14376-16-0
15676-16-1
17560-51-9
17784-12-2
20287-37-0
21132-59-2
21187-98-4
21662-79-3
22736-85-2
22933-72-8
23256-23-7
23672-07-3
24243-89-8
24455-58-1
24477-37-0
25046-79-1
26807-65-8

sulfamonomethoxine
glypinamide
amidefrinemesilaat
glybuzool
paraflutizide
epitizide
penflutizide
bemetizide
ethiazide
sulfasymazine
butizide
clorexolon
cyclothiazide
salazosulfadimidine
sulfadoxine
sulclamide
glidazamide
alipamide
tiotixeen
delfantrine
glymidinenatrium
sulfasuccinamide
glysobuzool
mebutizide
tiamizide
thiohexamide
ambuside
sulfametomidine
sotalol
sulfaclomide
teclothiazide
altizide
tolpyrramide
glucosulfamide
butadiazamide
mefruside
dimetotiazine
mesuprine
glibenclamide
sulfatrozool
soterenol
hydrobentizide
xipamide
sulfaloxinezuur
sulpiride
metolazon
sulfacitine
fenchizon
pazoxide
gliclazide
sulfacecool
diflumidon
salazodine
sulfatroxazool
levosulpiride
triflumidaat
glicetanil
glisolamide
glisoxepide
indapamide
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GN-code
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CAS RN

Benaming
(vervolg)

26944-48-9
27031-08-9
27589-33-9
28395-03-1
29094-61-9
30236-32-9
30279-49-3
32059-27-1
32295-18-4
32797-92-5
32909-92-5
33342-05-1
35273-88-2
36148-38-6
36980-34-4
37000-20-7
37087-94-8
37598-94-0
39860-99-6
42583-55-1
42792-26-7
51264-14-3
51803-78-2
51876-98-3
52157-91-2
52406-01-6
52994-25-9
54063-55-7
55837-27-9
56211-40-6
56302-13-7
56488-58-5
56488-61-0
57479-88-6
60200-06-8
61477-95-0
63198-97-0
64099-44-1
65761-24-2
66644-81-3
68291-97-4
68475-40-1
68556-59-2
68677-06-5
69387-87-7
71010-45-2
72131-33-0
72301-78-1
72301-79-2
73747-20-3
73803-48-2
74680-07-2
74863-84-6
75820-08-5
77989-60-7
79094-20-5
80937-31-1
81428-04-8
81982-32-3
82666-62-4

glibornuride
sulfaguanool
azosemide
bumetanide
glipizide
dexsotalol
suclofenide
sumetizide
tosifeen
glisentide
sulfametrool
glichidon
gliflumide
besunide
glicaramide
zinterol
tibrinezuur
glipalamide
pipotiazine
carmetizide
isosulpride
amsacrine
nimesulide
gliamilide
galosemide
uredofos
glicondamide
sulfaclorazool
piretanide
torasemide
satranidazool
tizolemide
flubepride
sulmepride
clorsulon
monalazondinatrium
viroxim
chisultazine
sulfamazon
veralipride
zonisamide
cipropride
prosulpride
lorapride
tinisulpride
glisindamide
sulotroban
zinviroxim
enviroxim
sulverapride
tripamide
glisamuride
argatroban
zidapamide
metibride
daltroban
flosulide
taltrimide
alpiropride
sulosemide

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 937
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GN-code
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CAS RN

Benaming
(vervolg)

85320-68-9
85977-49-7
87051-13-6
90207-12-8
90992-25-9
93479-97-1
100981-43-9
101526-83-4
103628-46-2
103745-39-7
106133-20-4
107753-78-6
110311-27-8
111974-60-8
112966-96-8
115256-11-6
116649-85-5
119636-74-7
119905-05-4
120279-96-1
120688-08-6
120824-08-0
121679-13-8
122647-31-8
123308-22-5
123663-49-0
125279-79-0
127373-66-4
129981-36-8
133267-19-3
133276-80-9
136564-68-6
136817-59-9
138384-68-6
138890-62-7
139133-26-9
139133-27-0
139308-65-9
139755-83-2
140695-21-2
141626-36-0
144494-65-5
144980-29-0
146623-69-0
147536-97-8
149556-49-0
150375-75-0
151140-96-4
154323-57-6
154397-77-0
158751-64-5
159634-47-6
161814-49-9
165538-40-9
165668-41-7
169590-41-4
169590-42-5
170569-88-7
170858-33-0
173424-77-6

amosulalol
tauromustine
tosulur
sulicrinat
besulpamide
glimepiride
ebrotidine
sematilide
sumatriptan
fasudil
tamsulosin
zafirlukast
sulofenur
ritolukast
domitroban
dofetilide
ramatroban
sitalidone
delechamine
dorzolamide
risotilide
linotroban
naratriptan
ibutilide
sezolamide
iguratimod
ersentilide
sivelestat
sampatrilaat
artilide
samixogrel
masilukast
delavirdine
metesind
brinzolamide
lexipafant
nupafant
tolafentrine
sildenafil
osutidine
dronedaron
tirofiban
repinotan
saprisartan
bosentan
susalimod
relcovaptan
avitriptan
almotriptan
napsagatran
clamikalant
ibutamoren
amprenavir
terutroban
indisulam
deracoxib
celecoxib
mavacoxib
sonepiprazool
laromustine
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2936 21 00

2936 22 00

2936 23 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

174484-41-4
180200-68-4
180384-56-9
180384-57-0
180918-68-7
181695-72-7
184036-34-8
185913-78-4
186497-07-4
192329-42-3
195533-53-0
197904-84-0
198470-84-7
206361-99-1
209733-45-9
210538-44-6
210891-04-6
219311-44-1
219757-90-1
224785-90-4
226700-79-4
233254-24-5
243984-11-4
254877-67-3
265114-23-6
266359-83-5
268203-93-6
287405-51-0
287714-41-4
290815-26-8
313682-08-5
321915-31-5
358970-97-5
362505-84-8
381683-92-7
381683-94-9
398507-55-6
403604-85-3
414864-00-9
439687-69-1
444731-52-6
464213-10-3
519055-62-0
691852-58-1
769169-27-9
778576-62-8
839673-52-8
862189-95-5
865200-20-0
68-26-8
302-79-4
4759-48-2
5300-03-8
59-43-8
59-58-5
154-87-0
532-40-1
83-88-5

tipranavir
tilmacoxib
clazosentan
tezosentan
trecetilide
valdecoxib
sitaxentan
satavaptan
zibotentan
prinomastat
batabuline
apricoxib
parecoxib
darunavir
anatibant
taprizosin
edonentan
dabuzalgron
sulamserod
vardenafil
fosamprenavir
tomeglovir
resatorvid
ataciguat
cimicoxib
reparixin
udenafil
apratastat
rosuvastatine
avosentan
brecanavir
litomeglovir
drinabant
relacatib
ecopladib
efipladib
lodenafilcarbonaat
nebentan
belinostat
nelivaptan
pazopanib
ibipinabant
tasisulam
nesbuvir
begacestat
oglemilast
cevoglitazar
mirodenafil
giripladib
retinol
tretinoin
isotretinoin
alitretinoïne
thiamine
prosultiamine
cocarboxylase
monofosfothiamine
riboflavine
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GN-code

2936 24 00

CAS RN

Benaming

81-13-0
137-08-6
16485-10-2

2936 25 00
2936 26 00

68-19-9

cyanocobalamine

13422-51-0

hydroxocobalamine

13422-55-4

mecobalamin

50-81-7

2936 28 00

9002-96-4

134-03-2
40516-48-1
61343-44-0

cobamamide
ascorbinezuur
natriumascorbaat
tocofersolan
tretinointocoferil
tocofenoxaat

50-14-6

ergocalciferol

58-85-5

biotine

59-30-3

foliumzuur

59-67-6

nicotinezuur

67-97-0

colecalciferol

84-80-0

fytomenadion

98-92-0

nicotinamide

492-85-3

2937 11 00

panthenol
pyridoxine

13870-90-1

2936 90 00

calciumpantothenaat

65-23-6

2936 27 00

2936 29 00

dexpanthenol

nicofoline

1492-18-8

calciumfolinaat

5988-22-7

fytonadiolnatriumdifosfaat

19356-17-3

calcifediol

31690-09-2

levomefolinezuur

32222-06-3

calcitriol

54573-75-0

doxercalciferol

55721-11-4

secalciferol

80433-71-2

calciumlevofolinaat

83805-11-2

falecalcitriol

104121-92-8

eldecalcitol

137-76-8

cetotiamine

137-86-0

octotiamine

6092-18-8

cycotiamine

41294-56-8

alfacalcidol

12629-01-5

somatropin

82030-87-3

somatrem

89383-13-1

somidobove

96353-48-9

somagrebove

102733-72-2

sometripor

102744-97-8

sometribove

106282-98-8

somalapor

119693-74-2

somenopor

123212-08-8

somatosalm

126752-39-4

somavubove

129566-95-6

somfasepor

2937 12 00

11061-68-0

insuline, menselijk

2937 19 00

0-00-0

corticorelin

0-00-0

insuline defalan

50-56-6

oxytocine

50-57-7

lypressine

56-59-7

felypressin
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Benaming
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113-78-0
113-79-1
113-80-4
1393-25-5
3397-23-7
9002-60-2
9002-61-3
9002-68-0
9002-70-4
9002-71-5
9002-79-3
9004-10-8
9007-12-9
11000-17-2
11118-25-5
12279-41-3
12321-44-7
14636-12-5
16679-58-6
16941-32-5
16960-16-0
17692-62-5
20282-58-0
21215-62-3
22006-64-0
22572-04-9
24305-27-9
24870-04-0
26112-29-8
33515-09-2
33605-67-3
34273-10-4
34765-96-3
37025-55-1
38234-21-8
38916-34-6
47931-80-6
47931-85-1
52232-67-4
53714-56-0
54017-73-1
57014-02-5
57773-63-4
57773-65-6
57982-77-1
60731-46-6
62305-86-6
65807-02-5
66866-63-5
68562-41-4
68859-20-1
68893-82-3
69558-55-0
76712-82-8
76932-56-4
77727-10-7
78664-73-0
81377-02-8
83150-76-9
83930-13-6

demoxytocin
argipressin
argiprestocin
secretin
ornipressin
corticotropine
choriongonadotrofine
follitropin alfa
serumgonadotropine
thyrotrofine
intermedine
dalanatedinsulin
calcitonine
vasopressin injectie
calcitonine, rat
seractide
calcitonine, van varken
terlipressin
desmopressin
glucagon
tetracosactide
norleusactide
tricosactide
calcitonine, menselijk
tridecactide
codactide
protirelin
giractide
calcitonine, van runderen
gonadorelin
cargutocin
saralasin
alsactide
carbetocin
fertirelin
somatostatin
tosactide
calcitonine, van zalm
teriparatide
leuprorelin
murodermin
calcitonine, van aal
triptorelin
deslorelin
buserelin
elcatonin
orotirelin
goserelin
lutrelin
mecasermin
insuline argine
parathyroid hormone
thymopentin
histrelin
nafarelin
nacartocin
posatirelin
seglitide
octreotide
somatorelin

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 941
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2937 21 00

2937 22 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

85466-18-8
86168-78-7
89662-30-6
90243-66-6
95729-65-0
97048-13-0
100016-62-4
103300-74-9
103451-84-9
105250-86-0
105953-59-1
111212-85-2
116094-23-6
120287-85-6
124904-93-4
127932-90-5
133107-64-9
140703-49-7
140703-51-1
141758-74-9
144916-42-7
146479-72-3
146706-68-5
147859-97-0
151126-32-8
151272-78-5
152923-57-4
158861-67-7
159768-75-9
160337-95-1
165101-51-9
169148-63-4
170851-70-4
177073-44-8
178535-93-8
183552-38-7
186018-45-1
197922-42-2
204656-20-2
207748-29-6
214766-78-6
218620-50-9
218949-48-5
275371-94-3
295350-45-7
308079-72-3
320367-13-3
348119-84-6
782500-75-8
50-23-7
50-24-8
53-03-2
53-06-5
50-02-2
53-33-8
53-34-9
67-73-2
124-94-7
127-31-1

thymocartin
sermorelin
detirelix
montirelin
azetirelin
urofollitropin
calcitonine, kip
taltireline
avicatonin
ebiratide
dumorelin
ersofermin
insuline aspart
cetrorelix
ganirelix
ramorelix
insulinlispro
avorelin
examorelin
exenatide
sonermin
follitropin beta
rismoreline
peforelin
pramlintide
teverelix
lutropin alfa
pralmorelin
labradimil
insuline glargine
becaplermine
insulinedetemir
ipamorelin
choriogonadotropine alfa
abrineurine
abarelix
metreleptine
teduglutide
liraglutide
insulineglulisine
degarelix
pegvisomant
tesamorelin
taspoglutide
ozarelix
thymostimulin
lixisenatide
obinepitide
albiglutide
hydrocortison
prednisolon
prednison
cortison
dexamethason
paramethason
fluprednisolon
fluocinolonacetonide
triamcinolon
fludrocortison
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GN-code

2937 22 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

152-97-6
338-95-4
356-12-7
378-44-9
382-67-2
426-13-1
595-52-8
1524-88-5
2135-17-3
2193-87-5
2355-59-1
2557-49-5
2607-06-9
2825-60-7
3093-35-4
3385-03-3
3693-39-8
3841-11-0
3924-70-7
4419-39-0
4732-48-3
4828-27-7
4989-94-0
5251-34-3
5534-05-4
5611-51-8
7008-26-6
7332-27-6
19705-61-4
19888-56-3
21365-49-1
23674-86-4
24320-27-2
24358-76-7
25092-07-3
25122-41-2
26849-57-0
28971-58-6
29069-24-7
31002-79-6
33124-50-4
35135-68-3
50629-82-8
51022-69-6
52080-57-6
54063-32-0
57781-15-4
58497-00-0
58524-83-7
59497-39-1
60135-22-0
67452-97-5
74131-77-4
78467-68-2
83880-70-0
85197-77-9
87116-72-1
90566-53-3
98651-66-2
103466-73-5
105102-22-5

fluocortolon
isoflupredon
fluocinonide
betamethason
desoximetason
fluormetholon
descinolon
fludroxycortide
flumetason
fluprednideen
drocinonide
diflorason
diflucortolon
formocortal
halcinonide
flunisolide
fluclorolonacetonide
fluperolon
amcinafal
beclometason
meclorison
clocortolon
triamcinolonfuretonide
cloprednol
betamethasonacibutaat
triamcinolonhexacetonide
dichlorison
amcinafide
cicortonide
fluazacort
tralonide
difluprednaat
halocortolon
nivacortol
dimeson
clobetasol
triclonide
acrocinonide
prednimustine
triamcinolonbenetonide
fluocortin
cormetason
halometason
amcinonide
chloorprednison
clobetason
halopredon
procinonide
ciprocinonide
naflocort
flumoxonide
alclometason
ticabeson
locicortolon dicibaat
dexamethasonacefuraat
tipredan
timobeson
fluticason
ulobetasol
icometasonenbutaat
mometason

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 943
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2937 22 00

2937 23 00
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106033-96-9
123013-22-9
129260-79-3
132245-57-9
144459-70-1
199331-40-3
397864-44-7
678160-57-1
50-28-2
50-50-0
52-76-6
53-16-7
57-63-6
57-83-0
67-95-8
68-22-4
68-23-5
68-96-2
72-33-3
79-64-1
152-43-2
152-62-5
313-05-3
337-03-1
432-60-0
434-03-7
514-68-1
520-85-4
547-81-9
566-48-3
630-56-8
797-63-7
809-01-8
848-21-5
850-52-2
896-71-9
965-90-2
977-79-7
979-32-8
1169-79-5
1231-93-2
1253-28-7
1961-77-9
2363-58-8
2740-52-5
2998-57-4
3124-93-4
3538-57-6
3562-63-8
3571-53-7
3643-00-3
4140-20-9
5192-84-7
5367-84-0
5630-53-5
5633-18-1
5941-36-6
6533-00-2
6795-60-4

itrocinonide
amelometason
loteprednol
dexamethasoncipecilaat
rofleponide
etiprednoldicloacetaat
fluticasonfuroaat
zoticason
estradiol
estradiolbenzoaat
lynestrenol
estron
ethinyloestradiol
progesteron
quingestron
norethisteron
noretynodrel
hydroxyprogesteron
moestranol
dimethisteron
chinoestrol
dydrogesteron
azacosterol
flugeston
allylestrenol
ethisteron
estriolsuccinaat
medroxyprogesteron
epiestriol
formestan
hydroxyprogesteroncaproaat
levonorgestrel
edogoestron
norgestrienon
altrenogest
tigestol
ethyloestrenol
medrogeston
estradiolvaleraat
chinoestradol
etynodiol
gestonoroncaproaat
chloormadinon
epitiostanol
anageston
estramustine
ethyneron
haloprogesteron
megestrol
estradiolundecylaat
oxogeston
estrapronicaat
trengeston
clomegeston
tibolon
melengoestrol
estrazinol
norgoestrel
norvinisteron
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2937 23 00

2937 29 00
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(vervolg)

7001-56-1
7004-98-0
7690-08-6
10116-22-0
10322-73-3
10448-96-1
10592-65-1
13563-60-5
13885-31-9
14340-01-3
15262-77-8
16320-04-0
16915-71-2
19291-69-1
20047-75-0
23163-42-0
23873-85-0
25092-41-5
28014-46-2
30781-27-2
34184-77-5
34816-55-2
35189-28-7
39219-28-8
39791-20-3
52279-58-0
54024-22-5
54048-10-1
54063-31-9
54063-33-1
58691-88-6
60282-87-3
65928-58-7
74513-62-5
80471-63-2
105149-04-0
110072-15-6
129453-61-8
139402-18-9
52-39-1
52-78-8
53-39-4
53-43-0
58-18-4
58-19-5
58-22-0
64-85-7
67-81-2
72-63-9
76-43-7
76-47-1
83-43-2
145-12-0
145-13-1
152-58-9
153-00-4
434-07-1
434-22-0
521-10-8

pentagestron
epimestrol
segesteron
demegeston
estrofuraat
almestron
chingestanol
norgesteron
orestraat
gestadienol
delmadinon
gestrinon
cingestol
gestaclon
clogeston
metynodiol
proligeston
norgestomet
polyestradiolfosfaat
amadinon
promegeston
moxestrol
norgestimaat
promestrieen
nilestriol
metogest
desogestrel
etonogestrel
cismadinon
cloxestradiol
nomegestrol
gestodeen
dienogest
trimegeston
epostan
osateron
tosagestin
fulvestrant
alestramustine
aldosteron
norethandrolon
oxandrolon
prasteron
methyltestosteron
drostanolon
testosteron
desoxycorton
penmesterol
methandienon
fluoxymesteron
hydrocortamaat
methylprednisolon
oxymesteron
pregnenolon
cortodoxon
metenolon
oxymetholon
nandrolon
methandriol

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 945
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2937 29 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

521-11-9
521-18-6
595-77-7
599-33-7
638-94-8
797-58-0
846-48-0
965-93-5
968-93-4
976-71-6
1093-58-9
1110-40-3
1247-42-3
1254-35-9
1424-00-6
1491-81-2
1605-89-6
2098-66-0
2205-73-4
2320-86-7
2454-11-7
2487-63-0
2668-66-8
3570-10-3
3625-07-8
3638-82-2
3704-09-4
3764-87-2
5055-42-5
5060-55-9
5197-58-0
5591-27-5
5626-34-6
5714-75-0
5874-98-6
6693-90-9
7483-09-2
7753-60-8
10161-33-8
10418-03-8
13085-08-0
13583-21-6
13647-35-3
14484-47-0
16915-78-9
17021-26-0
17230-88-5
17332-61-5
18118-80-4
19120-01-5
20423-99-8
21362-69-6
33122-60-0
33765-68-3
41020-79-5
43169-54-6
49697-38-3
49847-97-4
50801-44-0
51333-22-3

mestanolon
androstanolon
algeston
prednylideen
desonide
norboleton
boldenon
metribolon
testolacton
canrenon
clostebol
cortivazol
meprednison
oxaboloncipionaat
mesterolon
bolmantalaat
bolasteron
cyproteron
tiomesteron
enestebol
formebolon
chinbolon
medryson
benorteron
mebolazine
propetandrol
miboleron
trestolon
silandron
prednisolonsteaglaat
stenbolon
clometeron
prednisolamaat
prednazaat
testosteronketolauraat
prednazoline
mesabolon
anecortave
trenbolon
stanozolol
mazipredon
norclostebol
trilostan
deflazacort
bolenol
calusterone
danazol
isoprednideen
oxisopred
hydroxystenozool
deprodon
mepitiostan
nordinon
oxendolon
dicirenon
mexrenoaatkalium
rimexolon
prorenoaatkalium
cortisuzol
budesonide

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 946
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2937 29 00

2937 50 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

51354-32-6
53016-31-2
53608-96-1
60023-92-9
60607-35-4
61951-99-3
63014-96-0
65415-41-0
66877-67-6
67392-87-4
73771-04-7
74050-20-7
74220-07-8
76675-97-3
77016-85-4
79243-67-7
83625-35-8
84371-65-3
86401-95-8
87952-98-5
89672-11-7
90350-40-6
91935-26-1
96301-34-7
98319-26-7
105051-87-4
107000-34-0
107724-20-9
107868-30-4
119169-78-7
120815-74-9
126544-47-6
137099-09-3
154229-19-3
159811-51-5
164656-23-9
199396-76-4
211254-73-8
222732-94-7
363-24-6
551-11-1
745-65-3
33813-84-2
35121-78-9
35700-23-3
40665-92-7
40666-16-8
51953-95-8
54120-61-5
55028-70-1
56695-65-9
59122-46-2
59619-81-7
60325-46-4
61263-35-2
61557-12-8
62524-99-6
62559-74-4
63266-93-3

nisterime
norelgestromin
cloxotestosteron
roxibolon
topteron
tixocortol
delanteron
nicocortonide
domoprednaat
drospirenon
prednicarbaat
hydrocortisonaceponaat
spirorenon
resocortol
plomestan
rosterolon
amebucort
mifepriston
methylprednisolonaceponaat
mespirenon
cioteronel
methylprednisolonsuleptanaat
toripriston
atamestan
finasteride
minamestan
zanoteron
eplerenon
exemestan
epristeride
butixocort
ciclesonide
turosteride
abirateron
ulipristal
dutasteride
asoprisnil
lonaprisan
asoprisnilecamaat
dinoproston
dinoprost
alprostadil
deprostil
epoprostenol
carboprost
cloprostenol
fluprostenol
doxaprost
prostaleen
arbaprostil
rosaprostol
misoprostol
etiproston
sulproston
meteneprost
penprosteen
delprostenaat
froxiprost
eganoprost

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 947
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2937 50 00

2937 90 00

2938 10 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

64318-79-2
67040-53-3
67110-79-6
69381-94-8
69648-38-0
69648-40-4
69900-72-7
70667-26-4
71097-83-1
71116-82-0
73121-56-9
73647-73-1
74176-31-1
77287-05-9
79360-43-3
79672-88-1
80225-28-1
81026-63-3
81845-44-5
81846-19-7
83997-19-7
85505-64-2
86348-98-3
87269-59-8
88430-50-6
88852-12-4
88931-51-5
88980-20-5
90243-98-4
90693-76-8
95722-07-9
108945-35-3
110845-89-1
120373-36-6
122946-42-3
130209-82-4
136892-64-3
155206-00-1
172740-14-6
209860-87-7
256382-08-8
333963-40-9
333963-42-1
51-41-2
51-43-4
55-03-8
104-14-3
329-65-7
3130-96-9
6893-02-3
9010-34-8
13074-00-5
83646-97-3
342577-38-2
609799-22-6
834153-87-6
153-18-4
520-27-4
7085-55-4

gemeprost
tiprostanide
luprostiol
fenprostaleen
butaprost
oxoprostol
trimoprostil
ornoprostil
nileprost
tiaprost
enprostil
viprostol
alfaprostol
rioprostil
nocloprost
piriprost
tilsuprost
enisoprost
ciprosteen
treprostinil
ataprost
vapiprost
flunoprost
naxaprosteen
beraprost
limaprost
clinprost
mexiprostil
dimoxaprost
eptaloprost
cicaprost
taprosteen
remiprostol
unoproston
spiriprostil
latanoprost
ecraprost
bimatoprost
posaraprost
tafluprost
rivenprost
lubiproston
cobiproston
norepinephrine
epinefrine
levothyroxinenatrium
octopamine
racepinefrine
rathyronine
liothyronine
thyroglobulin
azasteen
inocoteron
velneperit
tasimelteon
elagolix
rutoside
diosmin
troxerutin

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 948
▼B
BIJLAGE 3

GN-code

2938 10 00

2938 90 10

2938 90 90

2939 11 00

2939 19 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

23869-24-1
30851-76-4
71-63-6
1111-39-3
1405-76-1
3261-53-8
7242-04-8
10176-39-3
17575-22-3
17598-65-1
20830-75-5
30685-43-9
36983-69-4
466-06-8
474-58-8
8063-80-7
14144-06-0
17226-75-4
18719-76-1
29767-20-2
33156-28-4
33396-37-1
33419-42-0
99759-19-0
100345-64-0
131129-98-1
150332-35-7
76-41-5
76-42-6
125-28-0
125-29-1
466-90-0
466-99-9
509-67-1
639-48-5
14521-96-1
52485-79-7
62-67-9
128-62-1
143-52-2
427-00-9
465-65-6
466-97-7
467-15-2
467-18-5
486-47-5
509-56-8
808-24-2
2183-56-4
3688-66-2
4406-22-8
7125-76-0
14357-78-9
16008-36-9
16549-56-7
16590-41-3

monoxerutin
ethoxazorutoside
digitoxine
acetyldigitoxine
gitaline, amorf
gitaloxine
pengitoxin
gitoformaat
lanatoside C
deslanoside
digoxine
metildigoxin
actodigin
proscillaridin
sitogluside
polisaponin
disogluside
khelloside
keracyanin
teniposide
ramnodigin
meproscillarin
etoposide
ticheside
siagoside
mipragoside
pamacheside
oxymorfon
oxycodon
dihydrocodeine
hydrocodon
thebacon
hydromorfon
folcodine
nicomorfine
etorfine
buprenorfine
nalorfine
noscapine
metopon
desomorfine
naloxon
normorfine
norcodeine
myrofine
ethaverine
methyldihydromorfine
nicodicodine
hydromorfinol
nicocodine
cyprenorfine
codoxim
diprenorfine
methyldesorfine
homprenorfine
naltrexon

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 949
▼B
BIJLAGE 3

GN-code

2939 19 00

2939 20 00
2939 41 00
2939 42 00
2939 43 00
2939 44 00
2939 49 00
2939 51 00
2939 59 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

16676-26-9
20290-10-2
20594-83-6
23758-80-7
25333-77-1
42281-59-4
55096-26-9
68616-83-1
69373-95-1
72060-05-0
77287-89-9
88939-40-6
152657-84-6
916055-92-0
84-55-9
1301-42-4
90-81-3
90-82-4
492-39-7
14838-15-4
26652-09-5
3736-08-1
314-35-2
317-34-0
437-74-1
479-18-5
519-30-2
519-37-9
523-87-5
603-00-9
606-90-6
1703-48-6
2016-63-9
4499-40-5
5634-38-8
6493-05-6
10001-43-1
10226-54-7
13460-98-5
15518-82-8
15766-94-6
17243-56-0
17243-70-8
17692-30-7
17693-51-5
18833-13-1
30924-31-3
36921-54-7
41078-02-8
53403-97-7
54063-54-6
54504-70-0
55242-55-2

nalmexon
morfineglucuronide
nalbufine
alletorfine
acetorfine
oxilorfan
nalmefeen
pentamorfon
diproteverine
conorfon
xorfanol
semorfon
nalfurafine
methylnaltrexonbromide
vichidil
euprocin
racefedrine
pseudo-efedrine
cathine
fenylpropanolamine
ritodrine
fenetylline
etamifylline
aminofylline
xantinolnicotinaat
diprofylline
dimethazan
etofylline
dimenhydrinaat
proxyfylline
piprinhydrinaat
dimabefylline
bamifylline
cholinetheofyllinaat
guaifylline
pentoxifylline
pimefylline
lomifylline
theodrenaline
metescufylline
theofyllineefedrine
visnafylline
triclofylline
diniprofylline
promethazineteoclaat
acefylline piperazine
cafaminol
xantifibraat
enprofylline
pyridofylline
reproterol
etofyllineclofibraat
propentofylline

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 950
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2939 59 00

2939 61 00
2939 62 00
2939 69 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

57076-71-8
58166-83-9
65184-10-3
69975-86-6
70788-27-1
79712-55-3
80288-49-9
80294-25-3
81792-35-0
82190-91-8
85118-43-0
90162-60-0
90749-32-9
98204-48-9
98833-92-2
100324-81-0
102144-78-5
105102-21-4
107767-55-5
110390-84-6
116763-36-1
132210-43-6
136145-07-8
136199-02-5
151159-23-8
151581-23-6
155270-99-8
166374-49-8
60-79-7
113-15-5
50-37-3
113-42-8
361-37-5
511-12-6
3031-48-9
5793-04-4
7125-71-5
17692-51-2
18016-80-3
22336-84-1
25614-03-3
27848-84-6
36945-03-6
37686-84-3
57935-49-6
59032-40-5
59091-65-5
60019-20-7
64795-23-9
64795-35-3
66104-22-1
66759-48-6
74627-35-3
77650-95-4
81409-90-7
81968-16-3
83455-48-5
87178-42-5

denbufylline
cafedrine
teoprolol
doxofylline
acefyllineclofibrol
tazifylline
furafylline
mexafylline
teopranitol
flufylline
fluprofylline
isbufylline
laprafylline
spirofylline
stacofylline
lisofylline
tameridon
torbafylline
albifylline
perbufylline
nestifylline
cipamfylline
arofylline
rolofylline
midaxifylline
apaxifylline
istradefylline
naxifylline
ergometrine
ergotamine
lysergide
methylergometrine
methysergide
dihydroergotamine
acetergamine
propisergide
tochizine
metergoline
lisuride
metergotamine
bromocriptine
nicergoline
lergotril
terguride
tiomergine
disulergine
delergotril
brazergoline
etisulergine
mesulergine
pergolide
desocriptine
cianergoline
proterguride
cabergoline
mergocriptine
bromerguride
dosergoside

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 951
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2939 69 00

2939 71 00
2939 79 10
2939 79 90

CAS RN

Benaming
(vervolg)

88660-47-3
107052-56-2
108674-86-8
121588-75-8
537-46-2
33817-09-3
486-56-6
0-00-0
50-39-5
50-55-5
52-88-0
53-18-9
54-49-9
57-22-7
57-94-3
80-49-9
80-50-2
84-36-6
86-13-5
90-39-1
90-69-7
90-86-8
131-01-1
143-92-0
357-70-0
365-26-4
428-07-9
477-30-5
495-83-0
511-55-7
520-52-5
522-87-2
524-83-4
530-54-1
533-08-4
546-06-5
574-77-6
585-14-8
602-40-4
602-41-5
604-51-3
865-04-3
865-21-4
865-24-7
1028-33-7
1178-28-5
1242-69-9
1617-90-9
2444-46-4
2589-47-1
3735-85-1
3784-89-2
4438-22-6
4880-88-0
4880-92-6
4914-30-1
5578-73-4
5610-40-2

epicriptine
romergoline
sergolexool
amesergide
metamfetamine
levmetamfetamine
cotinine
exatecanalideximeer
protheobromine
reserpine
atropinemethonitraat
bietaserpine
metaraminol
vincristine
tubocurarinechloride
homatropinemethylbromide
octatropinemethylbromide
syrosingopine
benzatropine
sparteine
lobeline
cinnamedrine
deserpidine
tropenzilinebromide
galantamine
oxilofrine
atromepine
demecolcine
tigloidine
xenytropiumbromide
psilocybine
johimbinezuur
etybenzatropine
methoxyfedrine
tropigline
conessine
papaveroline
poskine
cyheptropine
thiocolchicoside
deptropine
methoserpidine
vinblastine
vinglycinaat
pentifylline
metoserpaat
decitropine
vincamine
nonivamide
prajmaliumbitartraat
mefeserpine
fenactropiniumchloride
atropineoxide
vinburnine
apovincamine
dehydroemetine
sanguinariumchloride
securinine

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 952
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2939 79 90

CAS RN

Benaming
(vervolg)

5627-46-3
5868-06-4
6961-46-2
7008-24-4
7008-42-6
7009-65-6
7681-79-0
10405-02-4
15130-91-3
15180-03-7
15228-71-4
15351-09-4
15585-43-0
15790-02-0
17127-48-9
19410-02-7
19877-89-5
22254-24-6
23360-92-1
24815-24-5
25573-43-7
25775-90-0
26833-87-4
29025-14-7
30286-75-0
33335-58-9
40796-97-2
42971-09-5
47562-08-3
51598-60-8
53643-48-4
53862-81-0
54022-49-0
57475-17-9
57694-27-6
58337-35-2
63516-07-4
64294-94-6
65285-58-7
67699-40-5
68170-69-4
68779-67-9
71031-15-7
71486-22-1
72238-02-9
73573-42-9
76352-13-1
79467-19-9
81571-28-0
81600-06-8
82857-82-7
83482-77-3
85181-40-4
88199-75-1
89565-68-4
91421-42-0
97682-44-5
105118-14-7
109889-09-0
113932-41-5

clobenztropine
fentoniumbromide
idrocilamide
chloroserpidine
acronine
prampine
etafedrine
trospiumchloride
sultroponium
alcuroniumchloride
vinrosidine
metamfepramon
rivanicline
tropodifeen
glaziovine
tropirine
vincanol
ipratropiumbromide
vinleurosine
rescinnamine
eseridine
zucapsaicin
omacetaxinemepesuccinaat
butropiumbromide
oxitropiumbromide
dimethyltubocurariniumchloride
bemesetron
vinpocetine
lorajmine
cimetropiumbromide
vindesine
detajmiumbitartraat
vinformide
brovincamine
vinpoline
elliptiniumacetaat
flutropiumbromide
tropabazaat
vincantril
vinzolidine
vinepidine
vindeburnol
cathinon
vinorelbine
retelliptine
rescimetol
tropapride
sintropiumbromide
vinleucinol
vintriptol
ilepcimide
vinmegallaat
tropanserin
sevitropiummesilaat
tropisetron
rubitecan
irinotecan
datelliptiumchloride
granisetron
tematropiummetilsulfaat

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 953
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2939 79 90

2939 80 00
2940 00 00

2941 10 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

117086-68-7
123258-84-4
123286-00-0
123482-22-4
123948-87-8
135905-89-4
139404-48-1
149882-10-0
162652-95-1
171335-80-1
187852-63-7
203066-49-3
215604-75-4
246527-99-1
256411-32-2
292618-32-7
850607-58-8
72741-87-8
114899-77-3
488-69-7
585-86-4
4618-18-2
7585-39-9
9007-72-1
10016-20-3
10310-32-4
15351-13-0
15879-93-3
29899-95-4
33779-37-2
54182-58-0
55902-93-7
56824-20-5
57680-56-5
96427-12-2
132682-98-5
133692-55-4
179067-42-6
187269-40-5
408504-26-7
442201-24-3
61-32-5
61-33-6
61-72-3
66-79-5
69-53-4
87-08-1
87-09-2
147-52-4
147-55-7
525-94-0
551-27-9
751-84-8
983-85-7
1538-09-6
1596-63-0
1926-48-3
1926-49-4

ricasetron
itasetron
vinfosiltine
zatosetron
topotecan
mirisetron
tiotropiumbromide
lurtotecan
vinflunine
exatecan
delimotecan
pegamotecan
afeletecan
mureletecan
belotecan
gimatecan
darotropiumbromide
tridolgosir
trabectedin
fosfructose
lactitol
lactulose
betadex
ferricarboxymaltose
alfadex
tribenoside
nicofuranose
chloralose
clobenoside
salprotoside
sucralfaat
mebenoside
amiprilose
sucrosofaat
lactalfaat
glufosfamide
seprilose
tafluposide
bimosiamose
sergliflozinetabonaat
remogliflozinetabonaat
meticillin
benzylpenicillin
cloxacillin
oxacillin
ampicilline
fenoxymethylpenicilline
almecillin
nafcillin
feneticilline
adicillin
propicilline
benethaminepenicilline
penamecillin
benzathinebenzylpenicilline
chinacilline
fenbenicillin
clometocillin

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 954
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2941 10 00

2941 20 80

2941 30 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

3116-76-5
3485-14-1
3511-16-8
3736-12-7
4697-36-3
4780-24-9
5250-39-5
6011-39-8
6489-97-0
7009-88-3
10004-67-8
15949-72-1
17243-38-8
22164-94-9
26552-51-2
26774-90-3
26787-78-0
27025-49-6
33817-20-8
34787-01-4
35531-88-5
37091-66-0
40966-79-8
41744-40-5
47747-56-8
50972-17-3
51154-48-4
51481-65-3
53861-02-2
54340-65-7
55530-41-1
55975-92-3
56211-43-9
61477-96-1
63358-49-6
63469-19-2
66148-78-5
66327-51-3
67337-44-4
69414-41-1
76497-13-7
78186-33-1
82509-56-6
86273-18-9
98048-07-8
151287-22-8
57-92-1
4480-58-4
11011-72-6
102426-96-0
57-62-5
60-54-8
79-57-2
127-33-3
564-25-0
751-97-3
808-26-4
914-00-1

dicloxacillin
ciclacillin
hetacilline
levopropicillin
carbenicillin
isopropicillin
flucloxacillin
clemizoolpenicillin
metampicillin
fenyracilline
amantocillin
prazocillin
azidocillin
suncillin
tifencillin
epicilline
amoxicilline
carfecillin
pivampicillin
ticarcillin
carindacillin
azlocillin
sarpicillin
sulbenicillin
talampicillin
bacampicillin
fibracillin
mezlocillin
oxetacillin
furbucillin
rotamicillin
pirbenicillin
tameticillin
piperacillin
aspoxicillin
apalcillin
temocillin
fuzlocillin
sarmoxicillin
piridicillin
sultamicillin
fumoxicillin
piroxicillin
lenampicillin
fomidacillin
tobicillin
streptomycine
streptoniazide
bluensomycin
paldimycin
chloortetracycline
tetracycline
oxytetracycline
demeclocycline
doxycycline
rolitetracycline
sancycline
metacycline
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987-02-0
992-21-2
1110-80-1
1181-54-0
2013-58-3
4599-60-4
5585-59-1
5874-95-3
10118-90-8
15301-82-3
15590-00-8
15599-51-6
16259-34-0
16545-11-2
31770-79-3
58298-92-3
220620-09-7
56-75-7
847-25-6
13838-08-9
15318-45-3
31342-36-6
73231-34-2
114-07-8
527-75-3
53066-26-5
62013-04-1
80214-83-1
81103-11-9
82664-20-8
84252-03-9
96128-89-1
110480-13-2
0-00-0
50-07-7
50-59-9
50-76-0
53-79-2
59-01-8
66-81-9
68-41-7
113-73-5
115-02-6
119-04-0
125-65-5
126-07-8
153-61-7
154-21-2
303-81-1
480-49-9
580-74-5
636-47-5
801-52-5
859-07-4
1018-71-9
1066-17-7
1391-41-9
1392-21-8

demecycline
lymecycline
pipacycline
clomocycline
meclocycline
penimepicycline
nitrocycline
amicycline
minocycline
pecocycline
etamocycline
apicycline
penimocycline
guamecycline
meglucycline
colimecycline
tigecycline
chlooramfenicol
racefenicol
azidamfenicol
thiamfenicol
cloramfenicolpantotenaat, samengestelde
florfenicol
erytromycine
berythromycin
lexithromycin
dirithromycin
roxithromycin
clarithromycin
flurithromycin
erythromycinstinopraat
erythromycinacistraat
idremcinal
actagardin
mitomycine
cefaloridine
dactinomycin
puromycin
kanamycin
cicloheximide
cycloserine
gramicidin S
azaserine
framycetine
pleuromulin
griseofulvine
cefalotine
lincomycine
novobiocine
filipin
xantocilline
stallimycin
porfiromycin
cefaloram
pyrrolnitrin
colistin
endomycin
kitasamycin
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1393-87-9
1394-02-1
1397-89-3
1400-61-9
1401-69-0
1402-81-9
1402-82-0
1403-17-4
1403-66-3
1403-71-0
1403-99-2
1404-04-2
1404-08-6
1404-15-5
1404-20-2
1404-26-8
1404-48-4
1404-55-3
1404-59-7
1404-64-4
1404-74-6
1404-88-2
1404-90-6
1405-00-1
1405-52-3
1405-87-4
1405-97-6
1407-05-2
1695-77-8
2508-89-6
2750-76-7
2751-09-9
3577-01-3
3922-90-5
3930-19-6
4117-65-1
4434-05-3
4564-87-8
4696-76-8
4803-27-4
5575-21-3
6990-06-3
6998-60-3
7542-37-2
7644-67-9
7681-93-8
8025-81-8
8052-16-2
9014-02-2
10118-85-1
10206-21-0
11003-38-6
11006-70-5
11006-76-1
11006-76-1
11006-76-1
11006-76-1
11006-77-2
11014-70-3
11015-37-5

fusafungine
hachimycin
amfotericine B
nystatine
tylosine
ambomycin
amfomycine
candicidin
gentamicine
hamycin
mitogillin
neomycine
neutramycin
nogalamycin
peliomycin
polymyxine B
relomycin
ristocetine
rutamycin
sparsomycin
streptovarycin
tyrotricine
vancomycin
viridofulvin
sulfomyxin
bacitracine
gramicidine
methocidin
spectinomycin
duazomycin
rifamide
troleandomycine
cefaloglycin
oleandomycine
rufocromomycin
aspartocin
cumamycin
carbomycine
bekanamycin
antramycin
cefalonium
fusidinezuur
rifamycin
paromomycine
azotomycin
natamycine
spiramycine
cactinomycin
zinostatin
lidimycin
cefacetril
capreomycin
olivomycin
mikamycin
ostreogrycin
pristinamycin
virginiamycin
vistatolon
levorin
bambermycin
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11029-70-2
11033-34-4
11043-99-5
11048-13-8
11048-15-0
11051-71-1
11056-06-7
11056-09-0
11056-11-4
11056-12-5
11056-14-7
11056-15-8
11056-16-9
11096-49-4
11115-82-5
11121-32-7
12650-69-0
12706-94-4
12772-35-9
13058-67-8
13292-46-1
14289-25-9
15686-71-2
16846-24-5
17090-79-8
18323-44-9
18378-89-7
18883-66-4
19504-77-9
20830-81-3
21102-49-8
21593-23-7
22733-60-4
23110-15-8
23155-02-4
23214-92-8
23477-98-7
24280-93-1
25546-65-0
25953-19-9
25999-31-9
26631-90-3
26973-24-0
27661-27-4
28022-11-9
30387-39-4
31101-25-4
32385-11-8
32886-97-8
32887-01-7
32986-56-4
32988-50-4
33103-22-9
34444-01-4
34493-98-6
35457-80-8
35607-66-0
35775-82-7
35834-26-5
36441-41-5

heliomycin
steffimycin
mitomalcin
nebramycin
kalafungin
avilamycin
bleomycin
ranimycin
biniramycin
cirolemycin
mitocarcin
mitosper
nifungin
partricin
enramycin
mepartricin
mupirocin
antelmycin
butirosin
lucimycine
rifampicine
diproleandomycin
cefalexine
josamycine
monensin
clindamycine
plicamycin
streptozocin
pecilocin
daunorubicin
volpristin
cefapirin
siccanin
fumagilline
fosfomycin
doxorubicin
sedecamycin
mycofenolinezuur
ribostamycin
cefazoline
lasalocid
brobactam
ceftezool
benaxibine
megalomicin
colistimethaatnatrium
mirincamycin
sisomicin
pivmecillinam
mecillinam
tobramycine
viomycine
enviomycin
cefamandol
dibekacin
midecamycin
cefoxitin
maridomycin
rosaramicin
lividomycin

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 958
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

2941 90 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

36889-15-3
36920-48-6
37305-75-2
37321-09-8
37332-99-3
37517-28-5
37717-21-8
38129-37-2
38821-53-3
39685-31-9
41952-52-7
47917-41-9
50370-12-2
50846-45-2
50935-04-1
50935-71-2
51025-85-5
51627-14-6
51627-20-4
51762-05-1
52093-21-7
52231-20-6
53003-10-4
53228-00-5
53994-73-3
54083-22-6
54182-65-9
54818-11-0
55134-13-9
55268-75-2
55297-95-5
55779-06-1
55870-64-9
56124-62-0
56187-47-4
56283-74-0
56377-79-8
56391-56-1
56420-45-2
56592-32-6
56689-42-0
56796-20-4
57576-44-0
57847-69-5
58152-03-7
58665-96-6
58857-02-6
58944-73-3
58957-92-9
58970-76-6
59733-86-7
59794-18-2
60925-61-3
61036-62-2
61270-58-4
61379-65-5
61622-34-2
62107-94-2
62587-73-9

betamicin
cefoxazool
actaplanin
apramycin
avoparcin
amikacine
flurocitabine
bicozamycin
cefradine
cefuracetime
cefcanel
primycin
cefadroxil
bacmecillinam
carubicin
mocimycin
arbekacin
cefatrizine
cefaparool
cefroxadine
micronomicin
cefrotil
salinomycin
cetocycline
cefaclor
zorubicin
azalomycin
cefsumide
narasin
cefuroxime
tiamulin
astromicin
pentisomicin
valrubicine
cefazedon
laidlomycin
nosiheptide
netilmicin
epirubicin
efrotomycin
repromicin
cefmetazool
aclarubicin
cefedrolor
isepamicin
cefazaflur
ambruticin
sinefungin
idarubicin
ubenimex
butikacin
paulomycin
ceforanide
teicoplanin
cefonicid
rifapentine
cefotiam
plauracin
cefsulodin
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62893-19-0
63409-12-1
63521-85-7
63527-52-6
64221-86-9
64314-52-9
64952-97-2
65052-63-3
65057-90-1
65085-01-0
65195-55-3
65307-12-2
66211-92-5
66474-36-0
66508-53-0
66887-96-5
68247-85-8
68373-14-8
68401-81-0
69132-42-9
69712-56-7
69739-16-8
70639-48-4
70774-25-3
70797-11-4
71628-96-1
72496-41-4
72558-82-8
72559-06-9
73384-59-5
73684-69-2
74014-51-0
75747-14-7
76168-82-6
76470-66-1
76610-84-9
77360-52-2
78110-38-0
79350-37-1
79404-91-4
79548-73-5
80195-36-4
80210-62-4
80370-57-6
80621-81-4
82219-78-1
82547-58-8
83905-01-5
84305-41-9
84845-57-8
84878-61-5
84880-03-5
84957-29-9
84957-30-2
87638-04-8
87726-17-8
88040-23-7
88669-04-9
89786-04-9
90850-05-8

cefoperazon
tylvalosine
esorubicin
cefotaxime
imipenem
medorubicin
latamoxef
cefetamet
talisomycin
cefmenoxim
abamectin
cefetrizool
detorubicin
cefivitril
fosmidomycin
propikacin
peplomycin
sulbactam
ceftizoxim
ceftioxide
cefotetan
cefodizime
etisomicin
leurubicin
cefpiramide
menogaril
pirarubicin
ceftazidime
rifabutin
ceftriaxon
mirosamicin
rokitamycin
tanespimycine
ramoplanin
loracarbef
cefbuperazon
ceftioleen
aztreonam
cefixime
cilofungin
pirlimycin
cefdaloxime
cefpodoxim
ceftiofur
rifaximin
cefuzonam
cefteram
azithromycin
cefminox
ritipenem
maduramicin
cefpimizool
cefpiroom
cefchinoom
carumonam
panipenem
cefepime
trospectomycin
tazobactam
gloximonam
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90898-90-1
91832-40-5
92665-29-7
94168-98-6
96036-03-2
96497-67-5
97068-30-9
97275-40-6
97519-39-6
99665-00-6
101312-92-9
102130-84-7
102507-71-1
103060-53-3
103238-57-9
104145-95-1
105239-91-6
106560-14-9
107452-79-9
108050-54-0
108319-07-9
108852-90-0
109545-84-8
110267-81-7
113102-19-5
113167-61-6
113359-04-9
113378-31-7
114451-30-8
116853-25-9
117211-03-7
117704-25-3
117742-13-9
119673-08-4
120138-50-3
120410-24-4
120788-07-0
121584-18-7
122173-74-4
122841-10-5
123997-26-2
127785-64-2
129639-79-8
129791-92-0
135821-54-4
135889-00-8
140128-74-1
140637-86-1
145435-72-9
148016-81-3
149951-16-6
152044-54-7
153832-46-3
156131-91-8
156769-21-0
159445-62-2
161715-24-8
162808-62-0
166663-25-8
171047-47-5

oximonam
cefdinir
cefprozil
rifametan
meropenem
rodorubicin
elsamitrucin
cefcaneldaloxaat
ceftibuteen
flomoxef
valnemuline
nemadectin
tigemonam
daptomycin
cefempidon
cefditoreen
cefclidin
faropenem
cefmepidiumchloride
tilmicosin
pirazmonam
nemorubicin
evernimicin
amrubicin
rifamexil
terdecamycin
cefozopran
semduramicin
ganefromycin
cefluprenam
cefetecol
doramectin
ardacin
becatecarin
chinupristin
biapenem
sulopenem
valspodar
mideplanin
cefoselis
eprinomectin
basifungin
abafungine
rifalazil
ceftizoxime alapivoxil
cefcapeen
cefmatilen
galarubicine
gamitromycine
doripenem
lenapenem
patupilon
ertapenem
dimadectin
sanfetrinem
orientiparcin
tebipenem pivoxil
caspofungine
anidulafungine
ladirubicine
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171099-57-3
171500-79-1
191114-48-4
193811-33-5
205110-48-1
209467-52-7
211100-13-9
219989-84-1
222400-20-6
224452-66-8
229016-73-3
234096-34-5
235114-32-6
305841-29-6
318498-76-9
325965-23-9
328898-40-4
372151-71-8
376653-43-9
400046-53-9
467214-20-6
677017-23-1
857402-23-4
926308-28-3
217500-96-4 tulathromy
cin A + 280755-12-6
tulathromycin B
16037-91-5
123774-72-1
83712-60-1
99283-10-0
121547-04-4
127757-91-9
0-00-0
0-00-0
0-00-0
0-00-0
0-00-0
0-00-0
0-00-0
9005-49-6
9041-08-1
9041-08-1
9041-08-1
9041-08-1
9041-08-1
54182-59-1
120993-53-5
0-00-0
0-00-0
9000-94-6
9001-27-8
80295-38-1
84720-88-7
98530-76-8

oritavancine
dalbavancine
telitromycine
tacapenem
cetromycine
ceftobiprool
sabarubicine
ixabepilon
tomopenem
retapamuline
ceftarolinefosamil
cefovecine
micafungine
sagopilon
flopristin
linopristin
tildipirosine
telavancine
ceftobiproolmedocaril
ozogamicin
alvespimycine
berubicine
retaspimycine
latidectin
tulatromycine

natriumstibogluconaat
sargramostim
defibrotide
molgramostim
mirimostim
regramostim
certoparinnatrium
livaraparin calcium
minolteparinnatrium
nadroparincalcium
parnaparinnatrium
reviparinnatrium
tinzaparinnatrium
heparinnatrium
ardeparinnatrium
dalteparinnatrium
deligoparinnatrium
enoxaparinnatrium
semuloparinnatrium
sulglicotide
desirudin
hemoglobineglutameer
fibrine, van runderen
antithrombin III, menselijk
beroctocog alfa
conestat alfa
antitrombine alfa
drotrecogin alfa (geactiveerd)
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100209-30-1
102786-61-8
113478-33-4
120313-91-9
139076-62-3
142261-03-8
148363-16-0
148883-56-1
154248-96-1
154725-65-2
197462-97-8
209810-58-2
261356-80-3
284036-24-4
465540-87-8
604802-70-2
606138-08-3
762263-14-9
869858-13-9
879555-13-2
897936-89-9
931101-84-7
0-00-0
0-00-0
0-00-0
0-00-0
9008-11-1
9008-11-1
9008-11-1
59865-13-3
62304-98-7
94948-59-1
112721-39-8
117276-75-2
117305-33-6
118390-30-0
121181-53-1
124146-64-1
126132-83-0
127757-92-0
134088-74-7
135968-09-1
137463-76-4
137487-62-8
138660-96-5
138660-97-6
138661-01-5
140608-64-6
141410-98-2
141483-72-9
141752-91-2
142298-00-8
142864-19-5
143090-92-0
143631-61-2
143653-53-6
144058-40-2
145832-33-3
145941-26-0
147191-91-1

fibrine, menselijk
eptacog alfa (geactiveerd)
nonacog alfa
trombomoduline alfa
octocog alfa
hemoglobincrosfumaril
epoetin omega
tifacogin
iroplact
epoetin epsilon
hemoglobineraffimeer
darbepoëtine alfa
epoëtine delta
moroctocog alfa
taneptacogin alfa
epoëtine zèta
catridecacog
epoëtine thèta
trombine alfa
epoëtine kappa
vatreptacog alfa (geactiveerd)
troplasminogeen alfa
biciromab
epitumomab
ziralimumab
dorlimomab aritox
interferon alfa
interferon beta
interferon gamma
ciclosporin
thymalfasin
tasonermin
pifonakin
lanimostim
telimomabaritox
interferon alfacon-1
filgrastim
mobenakin
imciromab
maslimomab
nartograstim
lenograstim
milodistim
alvirceptsudotox
sevirumab
tuvirumab
nebacumab
muromonab-CD3
edobacomab
zolimomabaritox
pegaldesleukin
emoctakin
enlimomab
anakinra
atexakin alfa
abciximab
satumomab
detumomab
oprelvekin
priliximab
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148189-70-2
148637-05-2
148641-02-5
149824-15-7
150631-27-9
151763-64-3
152923-56-3
152981-31-2
153101-26-9
154361-48-5
156227-98-4
156586-89-9
156586-90-2
156586-92-4
156679-34-4
157238-32-9
158318-63-9
159445-64-4
161753-30-6
162774-06-3
163545-26-4
163796-60-9
166089-32-3
166089-33-4
167747-19-5
167747-20-8
167816-91-3
169802-84-0
170277-31-3
171656-50-1
174722-30-6
174722-31-7
178823-49-9
179045-86-4
180288-69-1
182912-58-9
185243-69-0
187139-68-0
187348-17-0
188039-54-5
189261-10-7
192391-48-3
193700-51-5
195158-85-1
195189-17-4
196078-29-2
198153-51-4
199685-57-9
202833-07-6
202833-08-7
204565-76-4
205923-56-4
205923-57-5
206181-63-7
207137-56-2
208265-92-3
211323-03-4
213327-37-8
214559-60-1
214745-43-4

votumumab
cilmostim
muplestim
ilodecakin
nacolomabtafenatox
capromab
daclizumab
inolimomab
regavirumab
arcitumomab
afelimomab
edrecolomab
cedelizumab
altumomab
lenercept
cetermine
bectumomab
odulimomab
daniplestim
nerelimomab
ancestim
bifarcept
lintuzumab
nagrestipen
sulesomab
felvizumab
faralimomab
enlimomab pegool
infliximab
igovomab
keliximab
rituximab
tiplimotide
basiliximab
trastuzumab
clenoliximab
etanercept
pegacaristim
edodekin alfa
palivizumab
natalizumab
tositumomab
leridistim
vepalimomab
minretumomab
mepolizumab
peginterferon alfa-2a
onercept
morolimumab
atorolimumab
pegnartograstim
cetuximab
epratuzumab
ibritumomabtiuxetan
binetrakin
pegfilgrastim
erlizumab
oregovomab
bivatuzumab
efalizumab

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 964
▼B
BIJLAGE 3
GN-code

3002 13 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

215647-85-1
216503-57-0
216503-58-1
216669-97-5
216974-75-3
219649-07-7
219685-50-4
219685-93-5
219716-33-3
220578-59-6
220651-94-5
220712-29-8
222535-22-0
235428-87-2
241473-69-8
242138-07-4
244096-20-6
244130-01-6
246861-96-1
250242-54-7
250710-65-7
252662-47-8
263547-71-3
267227-08-7
267639-76-9
272780-74-2
285985-06-0
287096-87-1
288392-69-8
292819-64-8
299423-37-3
305391-49-5
326859-36-3
331243-22-2
331731-18-1
332348-12-6
336801-86-6
339086-79-2
339086-80-5
339177-26-3
339186-68-4
339986-90-2
347396-82-1
356547-88-1
357613-77-5
357613-86-6
372075-37-1
375348-49-5
375823-41-9
380610-22-0
380610-27-5
395639-53-9
400010-39-1
428863-50-7
433922-67-9
468715-71-1
472960-22-8
476181-74-5
477202-00-9
479198-61-3

peginterferon alfa-2b
alemtuzumab
mitumomab
sibrotuzumab
bevacizumab
labetuzumab
eculizumab
pexelizumab
visilizumab
gemtuzumab
ruplizumab
tadekinig alfa
alefacept
taplitumomabpaptox
reslizumab
omalizumab
gavilimomab
mirostipen
garnocestim
lemalesomab
adargileukin alfa
toralizumab
epitumomabcituxetan
apolizumab
romiplostim
metelimumab
lerdelimumab
delmitide
siplizumab
ecromeximab
teneliximab
ardenermin
fontolizumab
pascolizumab
adalimumab
abatacept
vapaliximab
rovelizumab
tadocizumab
panitumumab
matuzumab
tucotuzumabcelmoleukin
ranibizumab
belimumab
galiximab
lumiliximab
sontuzumab
bertilimumab
tocilizumab
talizumab
pertuzumab
aselizumab
cantuzumabmertansine
certolizumabpegol
edratide
elsilimomab
albinterferon alfa-2b
golimumab
ipilimumab
iboctadekin
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GN-code

3002 13 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

499212-74-7
501081-76-1
502496-16-4
503605-66-1
507453-82-9
509077-98-9
509077-99-0
521079-87-8
537694-98-7
558480-40-3
565451-13-0
569658-79-3
569658-80-6
595566-61-3
615258-40-7
635715-01-4
637334-45-3
640735-09-7
648895-38-9
648904-28-3
652153-01-0
658052-09-6
667901-13-5
676258-98-3
677010-34-3
679818-59-8
680188-33-4
698389-00-3
705287-60-1
706808-37-9
716840-32-3
728917-18-8
745013-59-6
762260-74-2
780758-10-3
792921-10-9
815610-63-0
845264-92-8
845816-02-6
862111-32-8
869881-54-9
876387-05-2
880266-57-9
880486-59-9
881191-44-2
892553-42-3
896731-82-1
899796-83-9
903512-50-5
909110-25-4
910649-32-0
914613-48-2
918127-53-4
934216-54-3
944548-37-2
944548-38-3
945228-49-9
949142-50-1
1017276-51-5
1043556-46-2

pritumumab
rilonacept
urtoxazumab
adecatumumab
mirococept
catumaxomab
ertumaxomab
tefibazumab
besilesomab
volociximab
raxibacumab
libivirumab
exbivirumab
pagibaximab
denosumab
inotuzumabozogamicin
ocrelizumab
iratumumab
bapineuzumab
bavituximab
zanolimumab
mapatumumab
zalutumumab
naptumomabestafenatox
motavizumab
ofatumumab
ibalizumab
rolipoltide
stamulumab
belatacept
denenicokin
veltuzumab
tremelimumab
efungumab
nimotuzumab
abagovomab
ustekinumab
atacicept
lexatumumab
aflibercept
briobacept
teplizumab
tanezumab
dacetuzumab
otelixizumab
etaracizumab
conatumumab
milatuzumab
lucatumumab
baminercept
anrukinzumab
canakinumab
tigatuzumab
alacizumabpegol
rafivirumab
foravirumab
citatuzumabbogatox
obinutuzumab
pitrakinra
gantenerumab
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GN-code

3002 13 00

3002 20 00

3002 90 90

CAS RN

Benaming
(vervolg)

1370261-50-9

anatumomab mafenatox

1412891-40-7

tenatumomab

181477-43-0

disomotide

181477-91-8

ovemotide

295371-00-5

verpasepcaltespen

915019-08-8

tertomotide

86596-25-0

tendamistat

223577-45-5

aviscumine

372075-36-0

cintredekin besudotox

473553-86-5

alferminogeentadenovec

600735-73-7

contusugeenladenovec

721946-42-5

transferrinealdifitox

851199-59-2

linaclotide

898830-54-1

sitimageenceradenovec

929881-05-0

alipogeentiparvovec

3003 20 00

123760-07-6

3003 31 00

8049-62-5

insulinezinksuspensie (amorf)

8049-62-5

insulinezinksuspensie (kristallijn)

8049-62-5

samengestelde insulinezinksuspensie

8063-29-4

tweefasige insuline injectie

53027-39-7
3003 39 00
3003 49 00

0-00-0

corticotropinzinkhydroxide

8012-34-8

mercurofylline

8069-64-5

meralluride

0-00-0

mercumatilinnatrium
sucralox

5779-59-9

alazaninetriclofenaat

8002-90-2

chiniofon

8026-10-6

natriumchloridverbindingoplossing

8026-79-7

natriumlactaatverbindingoplossing

8031-09-2

natriummorrhuaat

9014-67-9

aloxiprin

13051-01-9

carbazochroomsalicylaat

18673-08-0

glucalox

66813-51-2
205537-83-3
3004 31 00

isophane insulin
plusonermin

8049-55-6

60135-06-0
3003 90 00

zinostatinestimalamer

alexitolnatrium
fuladectin

9004-10-8

neutralinsuline injectie

9004-17-5

protaminezinkinsuline injectie

9004-21-1

globinzinkinsuline injectie

3203 00 10

547-17-1

xantofylpalmitaat

3204 12 00

3861-73-2

anazoleennatrium

15722-48-2
3204 13 00

61-73-4

methylthioniniumchloride

92-31-9

toloniumchloride

548-62-9
3204 19 00

olsalazine

methylrosaniliniumchloride

7232-51-1

pararosanilineembonaat

7235-40-7

betacaroteen
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GN-code

3204 90 00
3402 12 00
3402 13 00

3504 00 90
3507 90 30
3507 90 90

CAS RN

1461-15-0
8001-54-5
104-31-4
8007-43-0
9002-92-0
9002-93-1
9003-11-6
9003-11-6
9004-95-9
9005-64-5
9005-64-5
9005-65-6
9005-65-6
9005-66-7
9005-67-8
9005-67-8
9005-70-3
9009-51-2
9016-45-9
9017-37-2
57821-32-6
154362-61-5
9009-65-8
9074-07-1
0-00-0
0-00-0
9000-99-1
9001-01-8
9001-09-6
9001-54-1
9001-62-1
9001-74-5
9002-01-1
9002-04-4
9004-07-3
9004-09-5
9026-00-0
9031-11-2
9039-53-6
9039-61-6
9046-56-4
9054-89-1
9074-87-7
12211-28-8
37312-62-2
37326-33-3
37340-82-2
50936-59-9
51899-01-5
63551-77-9
81669-57-0
99149-95-8
99821-44-0
99821-47-3
104138-64-9
104138-64-9
105857-23-6

Benaming

oftasceine
benzalkoniumchloride
benzonataat
sorbitanseschioleaat
lauromacrogol 400
octoxinol
poloxaleen
poloxamer
cetomacrogol 1000
polysorbaat 20
polysorbaat 21
polysorbaat 80
polysorbaat 81
polysorbaat 40
polysorbaat 60
polysorbaat 61
polysorbaat 85
polysorbaat 8
nonoxinol
polysorbaat 1
menfegol
polysorbaat 120
protaminesulfaat
promelase
bromelainen
eufauserase
brinase
kallidinogenase
chymopapaine
hyaluronidase
rizolipase
penicillinase
streptokinase
trombine, van runderen
chymotrypsine
fibrinolysin (menselijk)
bucelipase alfa
tilactase
urokinase
batroxobin
ancrod
orgotein
glucarpidase
sutilains
serrapeptase
hyalosidase
streptodornase
idursulfase
ocrase
sfericase
anistreplase
saruplase
nasaruplase
urokinase alfa
agalsidase alfa
agalsidase bèta
alteplase
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GN-code

3507 90 90

3808 94 10
3824 99 64

CAS RN

Benaming
(vervolg)

110294-55-8

sudismase

120608-46-0

duteplase

130167-69-0

pegaspargase

131081-40-8

silteplase

133652-38-7

reteplase

134774-45-1

rasburicase

136653-69-5

nasaruplase bèta

143003-46-7

alglucerase

143831-71-4

dornase alfa

145137-38-8

desmoteplase

149394-67-2

ledismase

151912-11-7

amediplase

151912-42-4

pamiteplase

154248-97-2

imiglucerase

155773-57-2

pegorgotein

156616-23-8

monteplase

159445-63-3

nateplase

191588-94-0

tenecteplase

196488-72-9

ranpirnase

208576-22-1

epafipase

210589-09-6

laronidase

259074-76-5

alfimeprase

420784-05-0

alglucosidase alfa

552858-79-4

galsulfase

884604-91-5

velaglucerase alfa

885051-90-1

pegloticase

505-86-2

cetrimide

69235-50-3

acriflaviniumchloride

87806-31-3

porfimernatrium

3824 99 93

107667-60-7

polaprezinc

3901 90 80

25053-27-4

natriumapolaat

3902 90 90

71251-04-2

surfomer

3905 99 90

9003-39-8

crospovidon

9003-39-8

povidon

3906 90 90

9003-97-8

polycarbofil

3907 10 00

54531-52-1

polybenzarsol

9005-71-4

polysorbaat 65

3907 20
3907 20 20
3907 20 99

330988-75-5
0-00-0
186638-10-8

3907 30 00

9003-23-0

pegsunercept
pegaptanib
pegmusirudine
polyetadeen

3907 99

26009-03-0

polyglycolinezuur

3907 99 80

41706-81-4

poliglecapron

3908 90 00

263351-82-2

3909 10 00

9011-05-6

paclitaxelpoliglumex
polynoxylin
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GN-code

3909 40 00
3911 90
3911 90 19
3911 90 99

3912 31 00
3912 39 85
3912 90 10
3913 90 00

3914 00 00

CAS RN

101418-00-2
75345-27-6
31512-74-0
95522-45-5
28210-41-5
32289-58-0
41385-14-2
52757-95-6
54063-44-4
56959-18-3
67832-40-0
82230-03-3
90409-78-2
182815-43-6
892497-01-7
9000-11-7
0-00-0
9004-67-5
9004-36-8
9004-38-0
0-00-0
9004-51-7
9004-54-0
9012-76-4
9015-73-0
9050-67-3
37209-31-7
39464-87-4
53973-98-1
56087-11-7
57459-72-0
57680-55-4
57821-29-1
64440-87-5
66455-30-9
110042-95-0
140207-93-8
11041-12-6
50925-79-6
54182-62-6
56227-39-5

Benaming

policresuleen
polidroniumchloride
polixetoniumchloride
colestilan
tolevamer
polihexanide
leuciglumer
sevelamer
ferropolimaler
glusoferron
maletamer
carbetimer
polifeprosan
colesevelam
azoximerbromide
croscarmellose
celucloral
methylcellulose
cellaburaat
cellacefaat
danaparoid sodium
dextriferron
dextran
poliglusam
colextran
sizofiran
detralfaat
betasizofiran
poligeenan
dextranomer
suleparoidnatrium
gleptoferron
sulodexide
cideferron
polygeline
acemannan
pentosanpolysulfaatnatrium
colestyramine
colestipol
polacrilin
polidexidesulfaat
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BIJLAGE 4
LIJST VAN VOOR- EN ACHTERVOEGSELS DIE, IN COMBINATIE
MET DE INN-NAMEN VAN BIJLAGE 3, DE ZOUTEN, ESTERS EN
HYDRATEN VAN INN-NAMEN AANDUIDEN. OP DEZE ZOUTEN,
ESTERS EN HYDRATEN ZIJN GEEN RECHTEN VAN TOEPASSING,
MITS ZIJ ONDER DEZELFDE, MET ZES CIJFERS AANGEDUIDE GSONDERVERDELING VALLEN ALS DE OVEREENKOMSTIGE INNNAAM
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Er kunnen meerdere voor- en/of achtervoegsels in combinatie worden gebruikt
(bv. hydrochloridefosfaat). Zij kunnen worden voorafgegaan door een multipli
catief voorvoegsel, zoals bi, bis, di, hemi, hepta, hexa, mono, penta, sesqui, tetra,
tri, tris … (bv. diacetaat). Synoniemen en systematische namen mogen ook
worden gebruikt, op dezelfde wijze.
Met INN wordt een internationale generieke benaming (International Nonproprie
tary Name) van de Wereldgezondheidsorganisatie bedoeld.
Met INNRG wordt een naam voor een radicaal of groep bedoeld die is opge
nomen in de International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical sub
stances, names for radicals, groups and others, comprehensive list 2007.
Met INNCN wordt een chemische of systematische naam bedoeld die is opge
nomen in de International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical sub
stances, names for radicals, groups and others, comprehensive list 2007.

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 972
▼B
BIJLAGE 4

Voor- of achtervoegsel
(voorkeursbenaming)

Synoniemen

Systematische naam, indien verschillend

acefuraat (INNRG)

acetaat (ester), furan-2-carboxylaat (ester) (INNCN)

aceglumaat (INNRG)

rac-hydrogeen-N-acetylglutamaat (INNCN)

aceponaat (INNRG)

acetaat (ester), propanoaat (ester) (INNCN)

acetaat
acetofenide

1-fenylethaan-1,1-diylbis(oxy)

acetonide (INNRG)

propaan-2,2-diylbis(oxy) (INNCN)

1-acetoxyethyl

1-(acetyloxy)ethyl

aceturaat (INNRG)

N-acetylglycinaat (INNCN)

acetylsalicylaat

2-(acetyloxy)benzoaat

acibutaat (INNRG)

acetaat (ester), 2-methylpropanoaat (ester) (INNCN)

acistraat (INNRG)

acetaat (ester), octadecanoaat (ester) (INNCN)

acoxil (INNRG)

(acetyloxy)methyl (INNCN)

adipaat

hexaandioaat

alanetil (INNRG)

[(S)-1-ethoxy-1-oxo-propaan-2-yl]amino (INNCN)

alaninaat (INNRG)

L-alaninaat (INNCN)

alapivoxil (INNRG)

L-alanyl, [(2,2-dimethylpropanoyl)oxy]methyl
(INNCN)

aldifitox (INNRG)

(4-iminobutaan-1,4-diyl)sulfaandiyl[(3RS)-2,5-dioxo
pyrrolidine-1,3-diyl]-1,3-fenyleencarbonyl als N-ben
zoylderivaat gebonden aan een primaire aminogroep
van difterie[550-L-fenylalanine]toxine van Coryne
bacterium diphtheriae-(26-560)-peptide (INNCN)

alfosceraat (INNRG)

(2R)-2,3-dihydroxypropylhydrogeenfosfaat (INNCN)

alideximeer (INNRG)

poly([oxy(2-hydroxyethaan-1,1-diyl)]{oxy[1-(hy
droxymethyl)ethaan-1,2-diyl]}) gedeeltelijk O-ver
etherd met carboxymethylgroepen, waarbij een aantal
carboxygroepen via een amidebinding aan de tetra
peptiderest (glycylglycyl-L-fenylalanylglycyl) gebon
den zijn (INNCN)

allylbromide
allyljodide

allylobromide
allylojodide

allyl

N-allyl, bromide (zout)
N-allyl, jodide (zout)
prop-2-een-1-yl

aluminium
4-aminosalicylaat

aminosalicylaat

2-hydroxy-4-aminobenzoaat

ammonium
amsonaat (INNRG)

2,2′-etheen-1,2-diylbis(5-aminobenzeen-1-sulfonaat)
(INNCN)

anisatil (INNRG)

2-(4-methoxyfenyl)-2-oxoethyl (INNCN)

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 973
▼B
BIJLAGE 4

Voor- of achtervoegsel
(voorkeursbenaming)

Synoniemen

Systematische naam, indien verschillend

antipyraat
arbamel (INNRG)

2-(dimethylamino)-2-oxoethyl (INNCN)

argine (INNRG)

30Bα-L-arginine-30Bβ-L-arginine (INNCN)

arginine (INN)
aritox (INNRG)

ricine A-keten (INNCN)

ascorbaat
28B-L-asparaginezuur (INNCN)

aspart (INNRG)
aspartaat
axetil (INNRG)

rac-1-(acetyloxy)ethyl (INNCN)

barbituraat

2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrion

benetonide (INNRG)

N-benzoyl-2-methyl-β-alanine (ester), acetonide
(INNCN)

benzathine

N,N′-dibenzylethyleendiammonium

benzoaat (INNRG)
benzoacetaat
benzyl
benzylbromide
benzyljodide
besilaat (INNRG)

benzylobromide
benzylojodide
besylaat

N-benzyl, bromide (zout)
N-benzyl, jodide (zout)
benzeensulfonaat (INNCN)

besudotox (INNRG)

L-lysyl-L-alanyl-L-serylglycylglycine (linker) fusie-ei
wit met de-(365-380)-[Asn364,Val407,Ser515,Gln590,Gln606,Arg613]exotoxine A (Pseudomonas aerugino
sa)-(251-613)-peptide (toxine waarvan gebied IA en
de eerste 16 resten van gebied IB zijn verwijderd)
(INNCN)

bezomil (INNRG)

(benzoyloxy)methyl (INNCN)

bismut
boraat
bromide (INNRG)
buciclaat (INNRG)

trans-4-butylcyclohexaancarboxylaat (INNCN)

bunapsilaat (INNRG)

3,7-di-tert-butylnaftaleen-1,5-disulfonaat (INNCN)

butepraat (INNRG)

butyraat (ester), propionaat (ester) (INNCN)

butyl
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Voor- of achtervoegsel
(voorkeursbenaming)

butylbromide
tert-butyl
tert-butylester

Systematische naam, indien verschillend

Synoniemen

butylobromide

N-butyl, bromide (zout)

t-butyl, tertiair-butyl
t-butylester, tertiair-butylester

butylester
butyraat

butylaat

butanoaat

calcium
camsilaat (INNRG)

camsylaat, kamfersulfonaat,
R-kamfersulfonaat, S-kamfersul
fonaat, kamfer-10-sulfonaat

caproaat (INNRG)

(7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptaan-1-yl)me
thaansulfonaat (INNCN)
hexanoaat (INNCN)

carbamaat
carbesilaat (INNRG)

4-sulfobenzoaat (INNCN)

carbonaat
ceribaat (INNRG)

rac-2,3-dihydroxypropylcarbonaat (ester) (INNCN)

chinaat

1,3,4,5-tetrahydroxycyclohexaancarboxylaat

chloride (INNRG)
choline
ciclotaat (INNRG)

(2-hydroxyethyl)trimethylammonium
cyclotaat

4-methylbicyclo[2.2.2]oct-2-een-1-carboxylaat
(INNCN)

cilexetil (INNRG)

rac-1-{[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy}ethyl (INNCN)

cinnamaat

3-fenylprop-2-enoaat

cipecilaat (INNRG)

cyclohexaancarboxylaat (ester), cyclopropaancarboxy
laat (ester) (INNCN)

cipionaat (INNRG)

cypionaat, cyclopentaanpropio
naat

3-cyclopentylpropanoaat (INNCN), 3-cyclopentylpro
pionaat

citraat

2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarboxylaat

cituxetan (INNRG)

N-(4-{2(RS)-2-[bis(carboxymethyl)amino)]-3-({2[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)ami
no)propyl}fenyl)thiocarbamoyl (INNCN)

clofibrol (INNRG)

2-(4-chloorfenoxy)-2-methylpropyl (INNCN)

closilaat (INNRG)

closylaat,
p-chloorbenzeensulfonaat

4-chloorbenzeen-1-sulfonaat (INNCN), 4-chloorben
zeensulfonaat

crobefaat (INNRG)

rac-{3-[(3E)-4-methoxybenzylideen]-2-(4-methoxyfe
nyl)chroman-6-ylfosfaat(2-)} (INNCN)

cromacaat (INNRG)

2-[(6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-chromeen-7yl)oxy]acetaat (INNCN)

cromesilaat (INNRG)

(6,7-dihydroxy-2-oxo-2H-chromeen-4-yl)methaansul
fonaat (INNCN)
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Voor- of achtervoegsel
(voorkeursbenaming)

Synoniemen

Systematische naam, indien verschillend

crosfumaril (INNRG)
cyclamaat (INNRG)

(2E)-but-2-eendioyl (INNCN)
N-cyclohexylsulfamaat

cyclohexylsulfamaat (INNCN)

cyclohexaanpropionaat

cyclohexylpropanoaat

cyclohexylamine
cyclohexylammonium
cyclohexylpropionaat
daloxaat (INNRG)

daropaat (INNRG)

L-alaninaat (ester), (5-methyl-2-oxo-1,3-dioxool-4yl)methyl (INNCN)
dapropaat

deanil (INNRG)

3-(dimethylamino)propanoaat (INNCN)
2-(dimethylamino)ethyl (INNCN)

decanoaat
decil (INNRG)

decyl (INNCN)

defalan (INNRG)

des-1B-L-fenylalanine-insuline (INNCN)

detemir (INNRG)

tetradecanoyl (INNCN)

dibudinaat (INNRG)

2,6-di-tert-butylnaftaleen-1,5-disulfonaat (INNCN)

dibunaat (INNRG)

2,6-di-tert-butylnaftaleen-1-sulfonaat (INNCN)

dicibaat (INNRG)

dicyclohexylmethylcarbonaat (INNCN)

dicyclohexylamine
dicyclohexylammonium
diethylamine
diethylammonium
diftitox (INNRG)

N-L-methionyl-387-L-histidine-388-L-alanine-1-388toxine (Corynebacterium diphtheriae stam C7)
(388→2′)-eiwit (INNCN)

digolil (INNRG)

2-(2-hydroxyethoxy)ethyl (INNCN)

dihydroxybenzoaat
N,N-dimethyl-β-alanine

N,N-dimethyl-bèta-alanine

dinitrobenzoaat
diolamine (INNRG)

diethanolamine

2,2′-azaandiyldiethanol (INNCN)

disulfide
docosil (INNRG)

docosyl (INNCN)

dofosfaat (INNRG)

octadecylhydrogeenfosfaat (INNCN)

ecamaat (INNRG)

N-ethylcarbamaat (INNCN)
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Voor- of achtervoegsel
(voorkeursbenaming)

Synoniemen

Systematische naam, indien verschillend

edamine (INNRG)
edisilaat (INNRG)
embonaat (INNRG)

ethaan-1,2-diamine (INNCN)
edisylaat, 1,2-ethaandisulfonaat
pamoaat, 4,4′-methyleenbis(3hydroxy-2-naftoaat)

enacarbil (INNRG)

enantaat (INNRG)

oenantaat

heptanoaat (INNCN)
acetaat (ester), butanoaat (ester) (INNCN)

epolamine (INNRG)

1-pyrrolidineethanol

erbumine (INNRG)

tert-butylamine, t-butylamine,
tertiair-butylamine
esylaat, ethaansulfonaat

estafenatox (INNRG)

estolaat (INNRG)

4,4′-methyleenbis(3-hydroxynaftaleen-2-carboxylaat)
(INNCN)
{rac-1-[(2-methylpropanoyl)oxy]ethoxy} carbonyl
(INNCN)

enbutaat (INNRG)

esilaat (INNRG)

ethaan-1,2-disulfonaat (INNCN)

2-(pyrrolidine-1-yl)ethanol (INNCN)
2-methylpropaan-2-amine (INNCN)

ethaansulfonaat (INNCN)
glycylglycyl-L-proline (linker) fusie-eiwit met entero
toxine type A (Staphylococcus aureus)-(1-33)-peptidylL-seryl[Ser36,Ser37,Glu38,Lys39,Ala41,Thr46,Thr71,
Ala72,Ser75,Glu76,Glu78,Ser80,Ser81,Thr214,Ser217,
Thr219, Ser220,Ser222,Ser224]enterotoxine type E (Sta
phylococcus aureus)-(32-230)-peptide (synthetisch su
perantigeen SEA/E-120) (INNCN)

propionaatdodecylsulfaat, pro
pionaatlaurylsulfaat

propanoaat (ester), dodecylsulfaat (zout) (INNCN)

etabonaat (INNRG)

ethylcarbonaat (INNCN)

etexilaat (INNRG)

ethyl, (hexyloxy)carbonyl

ethyl
ethylamine
ethylammonium
ethylbromide

ethobromide

ethyleendiamine
ethylenantaat

N-ethyl, bromide (zout)
ethaan-1,2-diamine

ethylheptanoaat

ethylester
ethylhexanoaat
ethyljodide

ethylojodide

N-ethyl, jodide (zout)

ethylsuccinaat
etilsulfaat (INNRG)

ethylsulfaat (INNCN)

farnesil (INNRG)

(2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trieen-1-yl
(INNCN)
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Voor- of achtervoegsel
(voorkeursbenaming)

Synoniemen

Systematische naam, indien verschillend

fendizoaat (INNRG)

2-(6-hydroxybifenyl-3-carbonyl)benzoaat (INNCN)

fenylpropionaat
fluoride
fluorosulfonaat

fluorsulfonaat

formiaat
fosamil (INNRG)
fosfaat

fosfono (INNCN)
orthofosfaat

fosfatex
fosfiet
fostedaat (INNRG)

tetradecylhydrogeenfosfaat (INNCN)

ftalaat

benzeen-1,2-dicarboxylaat

fumaraat

(2E)-but-2-eendioaat

furetonide (INNRG)

1-benzofuran-2-carboxylaat (ester), propaan-2,2-diyl
bis(oxy) (INNCN)

furoaat

furan-2(of 3)-carboxylaat

fusidaat
gadolinium
gamolenaat (INNRG)

(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoaat (INNCN)

gedalanateerd
(INNRG)

de-B30-alanine (INNCN)

glargine (INNRG)

21A-glycine-30Bα-L-arginine-30Bβ-L-arginine
(INNCN)

glucaraat

gluceptaat (INNRG)

sacharaat

glucoheptonaat

(2R,3S,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexaandioaat, Dglucaraat
D-glycero-D-gulo-heptonaat (INNCN)

gluconaat
glucoside
glucuronide (INNRG)

β-D-glucopyranosiduronzuur [-oside] (INNCN)

glulisine (INNRG)

3B-L-lysine,29B-L-glutaminezuur (INNCN)

glutameer (INNRG)

glutaaraldehyd-polymeer (INNCN)

glycolaat

hydroxyacetaat

glyoxylaat

oxoacetaat

goud
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Voor- of achtervoegsel
(voorkeursbenaming)

Synoniemen

Systematische naam, indien verschillend

guacil (INNRG)

2-methoxyfenyl (INNCN)

guanidine
hemisuccinaat
(INNRG)

hydrogeensuccinaat

hexacetonide (INNRG)
hibenzaat (INNRG)

hydrogeenbutaandioaat (INNCN)
3,3-dimethylbutanoaat (ester), propaan-2,2-diyl
bis(oxy) (INNCN)

hybenzaat

4-(4-hydroxybenzoyl)benzoaat (INNCN)

hippuraat

N-benzoylglycinezout

hyclaat (INNRG)

ethanol — waterstofchloride — water (0,5/1/0,5)
(INNCN)

hydraat
hydrobromide
hydrochloride
hydrogeen
hydroxide
hydroxybenzoaat
2-(4-hydroxyben
zoyl)benzoaat

o-(4-hydroxybenzoyl)benzoaat

hydroxynaftoaat
(INNRG)

3-hydroxynaftaleen-2-carboxylaat (INNCN)

ijzer(II)
ijzerchloride
isetionaat (INNRG)

isethionaat, 2-hydroxyethaansul
fonaat

2-hydroxyethaan-1-sulfonaat (INNCN)

isobutyraat

2-methylpropanoaat

isocaproaat

4-methylpentanoaat

isoftalaat

benzeen-1,3-dicarboxylaat

isonicotinaat

pyridine-4-carboxylaat

isopropionaat
isopropyl

propaan-2-yl

jodide (INNRG)
jood-131
kalium (INNRG)

kalium (INNCN)

kamferaat

1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentaandicarboxylaat

lactaat

2-hydroxypropanoaat

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 979
▼B
BIJLAGE 4

Voor- of achtervoegsel
(voorkeursbenaming)

Synoniemen

Systematische naam, indien verschillend

lactobionaat

4-O-(β-D-galactopyranosyl)-D-gluconaat

lauraat (INNRG)

dodecanoaat (INNCN)

lauril (INNRG)
laurilsulfaat (INNRG)

lauryl
laurylsulfaat

dodecyl (INNCN)
dodecylsulfaat (INNCN)

levulinaat

4-oxopentanoaat

lisetil (INNRG)

L-lysinaat (ester), diethyl (ester) (INNCN)

lisicol (INNRG)

{N-[(5S)-5-carboxy-5-(3α,7α,12α-trihydroxy-5β-cho
lan-24-amido)pentyl]carbamothioyl}amino (INNCN)

lispro (INNRG)

28B-L-lysine-29B-L-proline (INNCN)

lithium
lutetium
lysinaat

lysine (INN)

mafenatox (INNRG)

enterotoxine A (227-alanine) (Staphylococcus aureus)
(INNCN)

magnesium
malaat

hydroxybutaandioaat

maleaat

(Z)-but-2-enoaat

malonaat

propaandioaat

mandelaat

2-hydroxy-2-fenylacetaat, α-hydroxybenzeenacetaat

medocaril (INNRG)

[(5-methyl-2-oxo-1,3-dioxool-4-yl)methoxy]carbonyl
(INNCN)

medoxomil (INNRG)

(5-methyl-2-oxo-1,3-dioxool-4-yl)methyl (INNCN)

megallaat (INNRG)

3,4,5-trimethoxybenzoaat (INNCN)

meglumine (INN)

N-methylglucamine

1-deoxy-1-methylamino-D-glucitol

merpentan (INNRG)

{N,N′-[1-(3-oxopropyl)ethaan-1,2-diyl]bis(2-sulfanyla
ceetamidato)}(4-) (INNCN)

mertansine (INNRG)

tetrakis{(4RS)-4[(3-{[(1S)-2{[(1S,2R,3S,5S,6S,16E,18E,20R,21S)-11-chloor-21hydroxy-12,20-dimethoxy-2,5,9,16-tetramethyl-8,23dioxo-4,24-dioxa-9,22-diazatetra
cyclo[19.3.1.110,14.03,5]hexacosa10,12,14(26),16,18-pentaeen-6-yl]oxy}-1-methyl-2oxoethyl]methylamino}-3-oxopropyl)disulfanyl]penta
noyl} (INNCN)

mesilaat (INNRG)

mesylaat

methaansulfonaat (INNCN)

metembonaat (INNRG)

4,4′-methyleenbis(3-methoxynaftaleen-2-carboxylaat)
(INNCN)

methonitraat (INNRG)

N-methyl, nitraat (zout) (INNCN)

methylbromide
(INNRG)
methyleendisalicylaat

methobromide

N-methyl, bromide (zout) (INNCN)
methyleenbis(2-hydroxybenzoaat)
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Voor- of achtervoegsel
(voorkeursbenaming)

Synoniemen

Systematische naam, indien verschillend

methylester
metilsulfaat (INNRG)
metiodide (INNRG)

methylsulfaat (INNCN)
methyljodide

mofetil (INNRG)
mucaat
nafaat
napadisilaat (INNRG)

napsilaat (INNRG)

N-methyl, jodide (zout) (INNCN)
2-(morfoline-4-yl)ethyl (INNCN)

galactaraat, meso-galactaraat
formiaatnatrium
napadisylaat, 1,5-naftaleendisul
fonaat
napsylaat, 2-naftaleensulfonaat

2,3,4,5-tetrahydroxyhexaan-1,6-dioaat
formyloxy (ester), natrium (zout)
naftaleen-1,5-disulfonaat (INNCN)

naftaleen-2-sulfonaat (INNCN)

natrium (INNRG)
nicotinaat (INNRG)

pyridine-3-carboxylaat (INNCN)

nitraat
nitrobenzoaat
octil (INNRG)
olamine (INNRG)

octyl (INNCN)
ethanolamine

2-aminoethanol (INNCN)

oleaat (INNRG)

(9Z)-octadec-9-enoaat (INNCN)

orotaat

1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxopyrimidine-4-carboxylaat

oxalaat
oxide
oxogluraat (INNRG)

hydrogeen-2-oxopentaandioaat (INNCN)

palmitaat (INNRG)

hexadecanoaat (INNCN)

pantothenaat

N-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-β-alani
naat

paptox (INNRG)

eiwit PAP (Phytolacca americana antiviraal)
(INNCN)

pegol (INNRG)

α-(2-carboxyethyl)-ω-methoxypoly(oxyethaan-1,2diyl) (INNCN)

pendetide (INN)
pentexil (INNRG)
perchloraat (INNRG)

pivetil

(RS)-1-[(2,2-dimethylpropanoyl)oxy]ethyl (INNCN)
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Voor- of achtervoegsel
(voorkeursbenaming)

Systematische naam, indien verschillend

Synoniemen

picraat
pivalaat (INNRG)

2,4,6-trinitrobenzeen-1-olaat
trimethylacetaat

pivoxetil (INNRG)
pivoxil (INNRG)

2,2-dimethylpropanoaat (ester) (INNCN)
rac-1-[(2-methoxy-2-methylpropanoyl)oxy]ethyl
(INNCN)

(pivaloyloxy)methyl

[(2,2-dimethylpropanoyl)oxy]methyl (INNCN)

placarbil (INNRG)

(R)-2-methyl-1-[(2-methylpropanoyl)oxy]propoxy}
carbonyl) (INNCN)

poliglumex (INNRG)

[poly(L-glutaminezuur)z-(L-glutamaat-γ-ester)-poly(Lglutaminezuur)y]n (INNCN)

propionaat

propanoaat

propyl
propylester
proxetil (INNRG)

rac-1-{[(propaan-2-yloxy)carbonyl]oxy}ethyl
(INNCN)

pyridylacetaat

pyridinylacetaat

raffimeer (INNRG)

(2S,4R,6R,8S,11S,13S)-2,4,8,13-tetrakis(hydroxy
methyl)-4,6,11-tris(ylomethyl)-3,5,7,10,12-pentaoxate
tradecaan-1,14-diyl (INNCN)

resinaat

abiëtaat

(1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro-1-fenantreencar
boxylaat

salicylaat (INNRG)

2-hydroxybenzoaat (INNCN)

salicyloylacetaat

2-hydroxybenzoylacetaat

sesquioleaat (INNRG)

(9Z)-octadec-9-enoaat(1,5) (INNCN)

soproxil (INNRG)

{[(propaan-2-yloxy)carbonyl]oxy}methyl (INNCN)

steaglaat (INNRG)

2-(octadecanoyloxy)acetaat (ester) (INNCN)

stearaat (INNRG)

octadecanoaat (INNCN)

stinopraat (INNRG)

N-acetylcysteïnaat (zout), propanoaat (ester) (INNCN)

succinaat

butaandioaat

succinil (INNRG)

3-carboxypropanoyl (INNCN)

succinyl

butaandioyl

sudotox (INNRG)

248-L-histidine-249-L-methionine-250-L-alanine-251L-glutaminezuur-248-613-exotoxine A (Pseudomonas
aeruginosa gereduceerd) (INNCN)

suleptanaat (INNRG)

8-[methyl(2-sulfoethyl)amino]-8-oxooctanoaat (ester),
mononatriumzout (INNCN)

sulfaat (INNRG)
sulfiet
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Voor- of achtervoegsel
(voorkeursbenaming)

Synoniemen

Systematische naam, indien verschillend

sulfinaat
sulfobenzoaat
3-sulfobenzoaat
sulfosalicylaat

2-hydroxysulfobenzoaat

sulfoxylaat (INNRG)

sulfinomethyl, mononatriumzout (INNCN)

tafenatox (INNRG)

enterotoxine A (Staphylococcus aureus) (INNCN)

tannaat
tartraat (INNRG)

L-tartraat

D-tartraat
tebutaat (INNRG)

(2S,3S)-2,3-dihydroxybutaandioaat
tert-butylacetaat, t-butylacetaat,
tertiair-butylacetaat

tenoaat (INNRG)
teoclaat (INNRG)

(2R,3R)-2,3-dihydroxybutaandioaat (INNCN)

3,3-dimethylbutanoaat (INNCN)
thiofeen-2-carboxylaat (INNCN)

theoclaat, 8-chloortheofyllinaat

8-chloor-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-3,6-dihydro-1H-puri
ne-7-(2H)-ide (INNCN)

teprosilaat (INNRG)

3-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-7H-puri
ne-7-yl)propaan-1-sulfonaat (INNCN)

tetrahydroftalaat

cyclohexeen-1,2-dicarboxylaat

tetraxetan (INNRG)

[4,7,10-tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclodec1-yl]acetyl (INNCN)

thiocyanaat
tidoxil (INNRG)

rac-2-(decyloxy)-3-(dodecylsulfanyl)propyl (INNCN)

tiuxetan (INNRG)

N-(4-{(2S)-2-[bis(carboxymethyl)amino]-3-[(2RS)-{2[bis(carboxymethyl)amino]propyl}(carboxy
methyl)amino]propyl}fenyl) thiocarbamoyl (INNCN)

tocoferil (INNRG)

rac-(2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-tri
methyltridecyl]chroman-6-yl (INNCN)

tofesilaat (INNRG)

3-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-7H-puri
ne-7-yl)ethaan-1-sulfonaat (INNCN)

tosilaat (INNRG)

tosylaat, p-tolueensulfonaat

4-methylbenzeen-1-sulfonaat (INNCN)

triclofenaat (INNRG)

2,4,5-trichloorfenolaat (INNCN)

triflutaat (INNRG)

trifluoracetaat (INNCN)

trioleaat (INNRG)

tris[(9Z)-octadec-9-enoaat] (INNCN)

tristearaat (INNRG)

tris(octadecanoaat) (INNCN)

trolamine (INNRG)
trometamol (INN)

triethanolamine
tromethamine

2,2′,2″-nitrilotriethanol (INNCN)
2-amino-2-(hydroxymethyl)propaan-1,3-diol, tris(hy
droxymethyl)methylamine

troxundaat (INNRG)

[2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy]acetaat (INNCN)

undecylaat (INNRG)

undecanoaat (INNCN)

undecylenaat (INNRG)

undec-10-enoaat (INNCN)

valeraat (INNRG)

pentanoaat (INNCN)

xinafoaat (INNRG)

1-hydroxynaftaleen-2-carboxylaat (INNCN)

zink

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 983
▼B

BIJLAGE 5
NIET ONDER DEZELFDE GS-ONDERVERDELING ALS DE
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GS-code

INN

Zout, ester of hydraat van het INN

GS-code

CAS RN

2925.29

arginine

2922.42

glutaminezuur

arginine-L-glutamaat

2925.29

4320-30-3

2918.99

carbenoxolon

carbenoxolon, dicholinezout

2923.10

74203-92-2

2909.49

chloorfenesine

chloorfenesinecarbamaat

2924.29

886-74-8

2907.29

dieenoestrol

dieenoestroldi(acetaat)

2915.39

84-19-5

2907.29

diethylstilboestrol

diethylstilboestroldibutyraat

2915.60

74664-03-2

diethylstilboestroldipropionaat

2915.50.00

130-80-3

2918.99

enoxolon

enoxolondihydrogeenfosfaat

2919.90

18416-35-8

2905.51

etchloorvynol

etchloorvynolcarbamaat

2924.19

74283-25-3

2907.29

hexoestrol

hexestroldibutyraat

2915.60

36557-18-3

hexoestroldipropionaat

2915.50.00

59386-02-6

feenmetrazineteoclaat

2939.59

13931-75-4

2934.91

feenmetrazine
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LIJST VAN FARMACEUTISCHE TUSSENPRODUCTEN, DAT WIL
ZEGGEN VERBINDINGEN VAN DE SOORT GEBRUIKT BIJ DE
VERVAARDIGING VAN FARMACEUTISCHE EINDPRODUCTEN,
WAAROP GEEN RECHTEN VAN TOEPASSING ZIJN
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GN-code

CAS RN

Benaming

2843 29 00

22199-08-2

[4-amino-N-(pyrimidine-2(1H)-ylideen-κN1)benzeensulfonamidatoκO]zilver

2843 30 00

12192-57-3

(alfa-D-glucopyranosylthio)goud

2844 40 30

82407-94-1

1-[4-(2-dimethylaminoethoxy)[14C]fenyl]-1,2-difenylbutaan-1-ol

2902 19 00

6746-94-7

ethynylcyclopropaan

2903 89 80

7051-34-5

broommethylcyclopropaan

2903 99 80

620-20-2
3312-04-7

2904 99 00

2905 29 90

1-chloor-4,4-bis(4-fluorfenyl)butaan

42074-68-0

1-chloor-2-(chloordifenylmethyl)benzeen

76283-09-5

alfa,4-dibroom-2-fluortolueen

121-17-5
4714-32-3

2905 22 00

alfa,3-dichloortolueen

505-32-8

4-chloor-alfa,alfa,alfa-trifluor-3-nitrotolueen
1-nitro-4-(1,2,2,2-tetrachloorethyl)benzeen
3,7,11,15-tetramethylhexadec-1-een-3-ol

1113-21-9

(6E,10E,14E)-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-1,6,10,14-tetraeen-3-ol

7212-44-4

3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trieen-3-ol

2914-69-4

(S)-but-3-yn-2-ol

173200-56-1

(E)-6,6-dimethylhept-2-een-4-yn-1-ol

2905 39 95

281214-27-5

(2R,3R)-2,3-dimethylbutaan-1,4-diylbis(4-methylbenzeensulfonaat)

2905 49 00

1947-62-2

2905 59 98

75-89-8
920-66-1

2906 29 00

(2R,3R)-1,4-bis(mesyloxy)butaan-2,3-diol
2,2,2-trifluorethanol
1,1,1,3,3,3-hexafluorpropaan-2-ol

54322-20-2

natrium-4-chloor-1-hydroxybutaan-1-sulfonaat

57090-45-6

(R)-3-chloorpropaan-1,2-diol

60827-45-4

(2S)-3-chloorpropaan-1,2-diol

148043-73-6

4,4,5,5,5-pentafluorpentaan-1-ol

441002-17-1

4-chloorbutyl 2-nitrobenzeensulfonaat

1570-95-2

2-fenylpropaan-1,3-diol

104265-58-9

2-[(1S,2R)-6-fluor-2-hydroxy-1-isopropyl-1,2,3,4-tetrahydro-2-naftyl]ethylp-tolueensulfonaat

127852-28-2

(1R)-1-[3,5-bis(trifluormethyl)fenyl]ethaan-1-ol

167155-76-2

1,1-difluor-1,1a,6,10b-tetrahydrodibenzo[a,e]cyclopropa[c][7]annuleen-6ol

2907 19 90

27673-48-9

2907 29 00

700-13-0

2909 30 38

3259-03-8

1-(2-broomethoxy)-2-ethoxybenzeen of 2-broomethyl-2-ethoxyfenylether

5111-65-9

6-broom-2-naftylmethylether

3383-72-0

(2-chloorethyl)(4-nitrofenyl)ether

2909 30 90

5,8-dihydro-1-naftol
2,3,5-trimethylhydrochinon

31264-51-4

3-chloorpropyl-2,5-xylylether

92878-95-0

2-(3-chloorpropoxy)-1-methoxy-4-nitrobenzeen

165254-21-7

1,2-bis{2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy}-4,5-dinitrobenzeen

461432-23-5

4-(5-broom-2-chloorbenzyl)fenylethylether

503070-57-3

2-({2-[(6-broomhexyl)oxy]ethoxy}methyl)-1,3-dichloorbenzeen
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GN-code

2909 49 80

2909 50 00

CAS RN

Benaming

85309-91-7

2-[(2,6-dichloorbenzyl)oxy]ethanol

160969-03-9

2-[2-(2,2,2-trifluorethoxy)fenoxy]ethylmethaansulfonaat

170277-77-7

(3S)-3-[2-(mesyloxy)ethoxy]-4-(trityloxy)butylmethaansulfonaat

185954-75-0

(3R)-3-methoxydecaan-1-ol

63659-16-5

4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]fenol

83682-27-3

natrium-2-hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)propaan-2-sulfonaat

167145-13-3

2-[2-(3-methoxyfenyl)ethyl]fenol

2910 20 00

15448-47-2

(2R)-2-methyloxiraan

2910 30 00

51594-55-9

(R)-1-chloor-2,3-epoxypropaan

56718-70-8

(2,3-epoxypropyl)(4-(2-methoxyethyl)fenyl)ether

2910 90 00

2911 00 00

62600-71-9

(2R)-2-(3-chloorfenyl)oxiraan

129940-50-7

(S)-[(trityloxy)methyl]oxiran

683276-64-4

[(2R)-2-methyloxiraan-2-yl]methyl-4-nitrobenzeensulfonaat

702687-42-1

(2R)-2-[(5-broom-2,3-difluorfenoxy)methyl]oxiraan

1132-95-2

1,1-diisopropoxycyclohexaan

20627-73-0

alfa,alfa-dimethoxy-2-nitrotolueen

94158-44-8

1,1-dimethoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethaan

2912 29 00

38849-09-1

2912 49 00

1620-98-0

3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde

2144-08-3

2,3,4-trihydroxybenzaldehyde

3453-33-6

6-methoxy-2-naftaldehyde

2913 00 00
2914 39 00

80565-30-6

4′-chloorbifenyl-4-carbaldehyd

90035-34-0

4′-(trifluormethyl)bifenyl-4-carbaldehyd

645-13-6
1210-35-1
2222-33-5

2914 40 90

80-75-1
17752-16-8
85700-75-0

2914 50 00

4-methylvalerofenon
10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepteen-5-on
5H-dibenzo[a,d]cyclohepteen-5-on
11-alfa-hydroxypregn-4-een-3,20-dion
(3β)-3-hydroxycholest-5-een-24-on
11-alfa,17,21-trihydroxy-16-beta-methylpregna-1,4-dieen-3,20-dion

104-20-1

4-(4-methoxyfenyl)butaan-2-on

974-23-2

(3β,16α)-3-hydroxy-16,17-epoxypregn-5-een-20-on

981-34-0

9-beta,11-beta-epoxy-17-alfa,21-dihydroxy-16-beta-methyleenpregna-1,4dieen-3,20-dion

1078-19-9

6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-nafton

2107-69-9

5,6-dimethoxyindan-1-on

4495-66-3

1-[4-(benzyloxy)fenyl]propaan-1-on

17720-60-4

1-(2,4-dihydroxyfenyl)-2-(4-hydroxyfenyl)ethaan-1-on

24916-90-3

9-beta,11-beta-epoxy-17,21-dihydroxy-16-alfa-methylpregna-1,4-dieen3,20-dion

28315-93-7

5-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-nafton

82499-20-5
2914 79 00

3-(9,10-dihydro-9,10-ethanoantraceen-9-yl)acrylaldehyde

534-07-6

(1R)-1-hydroxy-1-(3-hydroxyfenyl)aceton
1,3-dichlooraceton

2196-99-8

2-chloor-1-(4-methoxyfenyl)ethaan-1-on

2350-46-1

1-(2,3-dichloor-4-hydroxyfenyl)butaan-1-on

3874-54-2

4-chloor-4′-fluorbutyrofenon

4252-78-2

2,2′,4′-trichlooracetofenon

10226-30-9

6-chloorhexaan-2-on

13054-81-4

4-chloorheptaan-3,5-dion

26771-69-7

2-methoxy-1-[4-(trifluormethyl)fenyl]ethaan-1-on

43076-61-5

4′-tert-butyl-4-chloorbutyrofenon
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GN-code

2914 79 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

43229-01-2
62932-94-9
79560-19-3
83881-08-7
124379-29-9
135306-45-5
150587-07-8

2915 39 00

2915 50 00
2915 60 90
2915 90 70

2916 20 00

2916 31 00
2916 39 90

151265-34-8
153977-22-1
162548-73-4
190965-45-8
910-99-6
979-02-2
2243-35-8
10106-41-9
24085-06-1
24510-54-1
24510-55-2
37413-91-5
60176-77-4
127047-77-2
131266-10-9
158894-67-8
53064-79-2
638-41-5
1069-66-5
7693-41-6
18997-19-8
22328-90-1
3721-95-7
7077-05-6
122665-97-8
211515-46-7
381209-09-2
132294-16-7
132294-17-8
1716-12-7
2417-72-3
2444-36-2
2901-13-5
4276-85-1
17625-03-5
21900-39-0
29270-30-2
37742-98-6
49708-81-8
55332-37-1
110877-64-0
114772-40-6
119916-27-7

1-[4-(benzyloxy)-3-nitrofenyl]-2-broomethaan-1-on
2-broom-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)fenyl]ethaan-1-on
4-(3,4-dichloorfenyl)-3,4-dihydronaftaleen-1(2H)-on
21-chloor-9-beta,11-beta-epoxy-17-hydroxy-16-alfa-methylpregna-1,4-die
en-3,20-dion
(4S)-4-(3,4-dichloorfenyl)-3,4-dihydronaftaleen-1(2H)-on
1-(3,5-difluorfenyl)propaan-1-on
21-benzyloxy-9-alfa-fluor-11-beta,17-alfa-dihydroxy-16-alfa-methylpreg
na-1,4-dieen-3,20-dion
21-chloor-16-alfa-methylpregna-1,4,9(11)-trieen-3,20-dion
trans-2-chloor-3-[4-(4-chloorfenyl)cyclohexyl]-1,4-naftochinon
4,6-difluorindan-1-on
(2-broom-5-propoxyfenyl)(2-hydroxy-4-methoxyfenyl)methanon
17-alfa-hydroxy-16-beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trieen-21-yla
cetaat
20-oxopregna-5,16-dieen-3-beta-ylacetaat
2-fenyl-2-oxoethylacetaat
17-hydroxy-16-alfa-methyl-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trieen-21-ylacetaat
2-acetoxy-5-acetylbenzylacetaat
17-alfa-hydroxy-16-alfa-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dieen-21-ylacetaat
17-alfa-hydroxy-16-beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dieen-21-ylacetaat
3,20-dioxopregna-1,4,9(11),16-tetraeen-21-ylacetaat
(1S,4R)-4-hydroxycyclopent-2-een-1-ylacetaat
2-(acetoxymethyl)-4-joodbutylacetaat
2-(acetoxymethyl)-4-(benzyloxy)butylacetaat
1-broom-2-methylpropylpropionaat
joodmethylpivalaat
pentylchloorformiaat
natrium-2-propylpentanoaat
4-methoxyfenylchloorformiaat
chloormethylpivalaat
(3R)-3-methylhexaanzuur
cyclobutaancarbonzuur
trans-4-(propaan-2-yl)cyclohexaancarbonzuur
4,4-difluorcyclohexaan-1-carbonzuur
1-(2-ethylbutyl)cyclohexaancarbonylchloride
1-(2-ethylbutyl)cyclohexaancarbonzuur
(2S,3S)-2,3-bis(benzoyloxymethyl)cyclobutanon
(1S,2S,3S)-2,3-bis(benzoyloxymethyl)cyclobutanol
natrium-4-fenylbutanoaat
methyl-4-(broommethyl)benzoaat
(2-chloorfenyl)azijnzuur
ethyl-2-fenyl-2-methylpropanoaat
2-(2,4,6-triisopropylfenyl)azijnzuur
natriumhydrogeen-3-sulfonatobenzoaat
5-fluor-2-methylbenzoylchloride
2-broom-2-(2-chloorfenyl)azijnzuur
4-broom-2,2-difenylboterzuur
trans-4-(p-chloorfenyl)cyclohexaancarbonzuur
(S)-2-(4-fluorfenyl)-3-methylboterzuur
2-chloor-4,5-difluorbenzoëzuur
tert-butyl-4′-(broommethyl)bifenyl-2-carboxylaat
4,6-dibroom-3-fluor-o-toluylzuur
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GN-code

2917 19 10
2917 19 80

2917 39 95

CAS RN

Benaming

0-00-0
76-72-2

magnesium-bis(4-nitrobenzylmalonaat)dihydraat
diethyl-ethyl(pentaan-2-yl)propaandioaat

6065-63-0

diethyldipropylmalonaat

28868-76-0

dimethylchloormalonaat

48059-97-8

(E)-oct-4-een-1,8-dizuur

71170-82-6

triethyl-3-broompropaan-1,1,1-tricarboxylaat

21601-78-5

fenylhydrogeenfenylmalonaat

27932-00-9

indan-5-ylhydrogeenfenylmalonaat

2918 13 00

2743-38-6

2918 16 00

11116-97-5

2918 19 98

138-59-0

(3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-een-1-carbonzuur

611-71-2

D-amandelzuur

774-40-3
4335-77-7

cyclohexyl(hydroxy)fenylazijnzuur

20585-34-6

(2S)-cyclohexyl(hydroxy)fenylazijnzuur

29169-64-0

(R)-alfa-(chloorcarbonyl)benzylformiaat

36394-75-9

(S)-alfa-chloorformylethylacetaat

52950-18-2

(2R)-(2-chloorfenyl)hydroxyazijnzuur

56188-04-6

{(1R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(E)-(3S)-3-hydroxyoct-1-enyl]cyclopen
tyl}azijnzuur

77550-67-5

ammonium-(3R,5R)-7-{(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-2,6-di
methyl-8-[(2S)-2-methylbutyryloxy]-1-naftyl}-3,5-dihydroxyheptanoaat
ethyl-(R)-2-hydroxy-4-fenylbutyraat

111969-64-3

(1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyldihydroxyacetaat of thymolgly
oxylaat

139893-43-9

ammonium-(3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimethylbutyryloxy)1,2,6,7,8,8a-hexahydro-2,6-dimethyl-1-naftyl]-3,5-dihydroxyheptanoaat
dinatrium-(2S,3R)-2-hydroxy-3-isobutylsuccinaat

3943-89-3

ethyl-3,4-dihydroxybenzoaat

167678-46-8

3-chloorformyl-o-tolylacetaat

168899-58-9

3-acetoxy-o-toluylzuur

376592-58-4

5′-chloor-2′-hydroxy-3′-nitrobifenyl-3-carbonzuur

302-97-6
1944-63-4

3-oxoandrost-4-een-17-beta-carbonzuur
3-[(3aS,4S,7aS)-7a-methyl-1,5-dioxooctahydro-1H-indeen-4-yl]propion
zuur

22071-15-4

ketoprofen (INN) ((RS)-2-(3-benzoylfenyl)propionzuur)

39562-16-8

ethyl-(E)-2-(3-nitrobenzylideen)-3-oxobutanoaat

39562-17-9

methyl-2-(3-nitrobenzylideen)-3-oxobutyraat

39562-22-6

2-methoxyethyl-(E)-2-(3-nitrobenzylideen)-3-oxobutanoaat

39562-27-1

methyl-(2E)-2-(2-nitrobenzylideen)-3-oxobutanoaat

56105-81-8

(R)-2-(3-benzoylfenyl)propionzuur

64920-29-2

ethyl-2-oxo-4-fenylbutyraat

78834-75-0

ethyl-7-chloor-2-oxoheptanoaat

121873-00-5

ethyl-3-(2-chloor-4,5-difluorfenyl)-3-hydroxyacrylaat

134176-18-4

ethyl-2-oxobicyclo[3.1.0]hexaan-6-carboxylaat

149437-76-3
2918 99 90

ethyl-DL-amandelaat
methyl-(R)-3-hydroxybutyraat

157604-22-3

2918 30 00

calciumgluconaatlactaat

3976-69-0

90315-82-5

2918 29 00

dibenzoyl-L-wijnsteenzuur

87-13-8

5-(4-fluorfenyl)-5-oxopentaanzuur
diethylethoxymethyleenmalonaat

1217-67-0

(4-butyryl-2,3-dichloorfenoxy)azijnzuur

4651-67-6

(3α,5β)-3-hydroxy-7-oxocholaan-24-zuur

13335-71-2

(2,6-dimethylfenoxy)azijnzuur

23981-80-8

(RS)-2-(6-methoxy-2-naftyl)propionzuur
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GN-code

2918 99 90

CAS RN

Benaming
(vervolg)

28416-82-2

6-alfa,9-difluor-11-beta,17-alfa-dihydroxy-16-alfa-methyl-3-oxoandrosta1,4-dieen-17-beta-carbonzuur

29754-58-3

methyl-5-glyoxyloylsalicylaathydraat

30131-16-9

4-(4-fenylbutoxy)benzoëzuur

33924-48-0

methyl-5-chloor-o-anisaat

35480-52-5

2,5-bis(2,2,2-trifluorethoxy)benzoëzuur

40098-26-8

methyl-7-[(3RS)-3-hydroxy-5-oxocyclopent-1-enyl]heptanoaat

52179-28-9

ethyl-2-[4-(2,2-dichloorcyclopropyl)fenoxy]-2-methylpropanoaat

70264-94-7

2920 90 10

isobutyl-3,4-epoxybutyraat

105560-93-8

methyl-(2R,3S)-2,3-epoxy-3-(4-methoxyfenyl)propionaat

150726-89-9

dimethyl-(2-methoxyfenoxy)malonaat

204254-96-6

ethyl-(1S,5R,6S)-5-(1-ethylpropoxy)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-een-3-car
boxylaat

530141-60-7

methyl-3-(5-{[4-(cyclopentyloxy)-2-hydroxyfenyl]carbonyl}-2-hydroxyfe
nyl)propanoaat

709031-28-7

(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)(oxo)azijnzuur

16606-55-6

(R)-propyleencarbonaat

35180-01-9

chloormethylisopropylcarbonaat

80841-78-7

4-(chloormethyl)-5-methyl-1,3-dioxool-2-on

91526-18-0
208338-09-4
2920 90 70

methyl-4-(broommethyl)-m-anisaat

100181-71-3

55-91-4
89729-09-9

4-(hydroxymethyl)-5-methyl-1,3-dioxool-2-on
(4R,5R)-4,5-bis(mesyloxymethyl)-1,3,2-dioxathiolaan-2,2-dioxide
diisopropylfosforofluoridaat
5,7-dioxa-6-thiaspiro[2.5]octaan 6-oxide

2921 14 00

4261-68-1

(2-chloorethyl)diisopropylaminehydrochloride

2921 19 99

5407-04-5

3-chloorpropyldimethylammoniumchloride

2921 29 00

100-36-7

2-aminoethyldiethylamine

156886-85-0

N,N′-bis[3-(ethylamino)propyl]propaan-1,3-diaminetetrahydrochloride

2921 30 10

167944-94-7

cyclohexylammonium-1-[(S)-2-(tert-butoxycarbonyl)-3-(2-methoxyet
hoxy)propyl]cyclopentaancarboxylaat

2921 42 00

671-89-6

4-amino-6-chloorbenzeen-1,3-di(sulfonylchloride)

2921 43 00

393-11-3

alfa,alfa,alfa-trifluor-4-nitro-m-toluïdine

2921 49 00

89-97-4

2-chloorbenzylamine

103-67-3

benzyl(methyl)amine

328-93-8

alfa,alfa,alfa,alfa′,alfa′,alfa′-hexafluor-2,5-xylidine

1614-57-9

3-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepteen-5-ylpropyl)dimethylammoniumchloride

3789-59-1

(1S)-1-fenylpropaan-1-amine

54396-44-0

alfa′,alfa′,alfa′-trifluor-2,3-xylidine

69385-30-4

2,6-difluorbenzylamine

79617-99-5

trans-(±)-4-(3,4-dichloorfenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl(methyl)ammoni
umchloride

81972-27-2

3-(trichloorvinyl)anilinehydrochloride

84467-54-9

1-[1-(4-chloorfenyl)cyclobutyl]-3-methylbutaan-1-amine

107195-00-6

triethylaniline

129140-12-1

1-ethyl-1,4-difenylbut-3-enylamine

132173-07-0

(Z)-N-[3-(3-chloor-4-cyclohexylfenyl)prop-2-enyl]-N-ethylcyclohexylami
nehydrochloride

166943-39-1

methyl(4′-nitrofenethyl)aminehydrochloride

259729-93-6

(1R)-1-[1-(4-chloorfenyl)cyclobutyl]-3-methylbutaan-1-amine-D-tartraat
(1:1)

334477-60-0

(1R)-1-[3,5-bis(trifluormethyl)fenyl]-N-methylethaanamine

376608-71-8

(1R,2S)-2-(3,4-difluorfenyl)cyclopropaanaminium-(2R)-fenylhydroxyetha
noaat

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 991
▼B
BIJLAGE 6

GN-code

2921 49 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

389056-74-0

(1S)-1-[1-(4-chloorfenyl)cyclobutyl]-3-methylbutaan-1-amine-D-tartraat
(1:1)

945717-05-5

2-(4-chloor-3-ethylfenyl)ethaanaminehydrochloride

945717-43-1

N-(4-tert-butylbenzyl)-2-(4-chloor-3-ethylfenyl)ethaanamine

1034457-07-2
2921 59 90

122-75-8
140-28-3
150812-21-8

2922 19 00

133-51-7
534-03-2
1159-03-1

antimoonzuur-deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol (1:1)
2-aminopropaan-1,3-diol
5-(3-dimethylaminopropyl)-10,11-dihydrodibenzo[a,d]cyclohepteen-5-ol
1-deoxy-1-(octylamino)-D-glucitol
(2R)-2-aminopropaan-1-ol

38345-66-3

(2S,3R)-4-dimethylamino-3-methyl-1,2-difenylbutaan-2-ol

39068-94-5

2-(dimethylamino)-2-fenylbutaan-1-ol

42142-52-9

3-(methylamino)-1-fenylpropaan-1-ol

54527-65-0

2-[benzyl(methyl)amino]ethylacetoacetaat

56796-66-8

4-(benzyloxy)-α1-[(tert-butylamino)methyl]benzeen-1,3-dimethanol

68047-07-4

4′-[2-(dimethylamino)ethoxy]-2-fenylbutyrofenon
3-{(Z)-1-[4-(2-dimethylaminoethoxy)fenyl]-2-fenylbut-1-enyl}fenol

114247-09-5

(3R)-N-methyl-3-fenyl-3-[4-(trifluormethyl)fenoxy]propaan-1-aminehydro
chloride

115287-37-1

N-methyl-N-(4-nitrofenethyl)-2-(4-nitrofenoxy)ethaan-1-amine

126456-43-7

(1S,2R)-1-aminoindan-2-ol

151807-53-3

(1RS,2RS,3SR)-2,3-bis(benzoyloxymethyl)cyclobutylamine

151851-75-1

(R)-2-amino-2-ethylhexaan-1-ol

168960-19-8

((1S,4R)-4-aminocyclopent-2-een-1-yl)methanolhydrochloride

209414-27-7

(S)-2-(2-amino-5-chloorfenyl)-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorbut-3-yn-2-ol

214353-17-0

1-(2-amino-5-chloorfenyl)-2,2,2-trifluorethaan-1,1-diolhydrochloride

467426-34-2

(2S)-2-(2-amino-5-chloorfenyl)-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorbut-3-yn-2-olmethaansulfonaat (1:1.5)

702686-97-3

ethyl-3-(3-{[(2R)-3-{[1-(2,3-dihydro-1H-indeen-2-yl)-2-methylpropaan-2yl]amino}-2-hydroxypropyl]oxy}-4,5-difluorfenyl)propanoaathydrochlori
de

1035455-87-8

ethyl-(2E)-3-(3-{[(2R)-3-{[1-(2,3-dihydro-1H-indeen-2-yl)-2-methylpro
paan-2-yl]amino}-2-hydroxypropyl]oxy}-4,5-difluorfenyl)prop-2-enoaat
hydrochloride

1035455-90-3

(2R)-1-(5-broom-2,3-difluorfenoxy)-3-{[1-(2,3-dihydro-1H-indeen-2-yl)-2methylpropaan-2-yl]amino}propaan-2-olhydrochloride

1260403-55-1

[2-(chloormethyl)-4-(dibenzylamino)fenyl]methanolhydrochloride

120-20-7
55174-61-3

3,4-dimethoxyfenethylamine
2-[4-(aminomethyl)fenoxy]-N,N-dimethylethaanamine
3,4-dimethoxy-beta-methylfenethylamine

115256-13-8

4-(1-{[2-(4-aminofenoxy)ethyl]methylamino}ethyl)aniline

188690-84-8

(2S)-fenylhydroxyazijnzuur—(2R)-N-benzyl-1-(4-methoxyfenyl)propaan-2amine (1:1) (zout)

202197-26-0

3-chloor-4-[(3-fluorbenzyl)oxy]aniline

784-38-3

2-amino-5-chloor-2′-fluorbenzofenon

2011-66-7

2-amino-2′-chloor-5-nitrobenzofenon

2958-36-3

2-amino-2′,5-dichloorbenzofenon

14189-82-3
2922 41 00

N,N′-dibenzylethaan-1,2-diamine
N4-[(4-fluorfenyl)methyl]-2-nitro-1,4-benzeendiamine

23323-37-7

20059-73-8

2922 39 00

N,N′-dibenzylethyleendiammoniumdi(acetaat)

35320-23-1

83647-29-4

2922 29 00

2-(2,3-dihydro-1H-indeen-2-yl)propaan-2-aminehydrochloride

(2E)-3-(N-methylanilino)acrylaldehyd

156732-13-7

(S)-5-amino-2-(dibenzylamino)-1,6-difenylhex-4-een-3-on

113403-10-4

dexibuprofeen lysine (INNM)
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GN-code

2922 49 85

2922 50 00

CAS RN

56-12-2
875-74-1
949-99-5
961-69-3
1118-89-4
13291-96-8
14205-39-1
20763-30-8
26774-89-0
34582-65-5
35453-19-1
37441-29-5
39068-93-4
39878-87-0
42854-62-6
54527-73-0
67299-45-0
81677-60-3
82717-96-2
82834-12-6
94133-84-3
119916-05-1
128013-69-4
143785-86-8
154772-45-9
168619-25-8
209216-09-1
223445-75-8
610300-00-0
610300-07-7
848133-35-7
848949-85-9
0-00-0
7206-70-4
16589-24-5
22818-40-2
24085-03-8
24085-08-3
26787-84-8
35205-50-6
50293-90-8
59338-84-0
62023-62-5
69416-61-1
71786-67-9
79814-47-4
90005-55-3
96072-82-1
121524-09-2

Benaming

4-aminoboterzuur
D-alfa-fenylglycine
3-(4-nitrofenyl)-L-alanine
kalium-(R)-N-(3-ethoxy-1-methyl-3-oxoprop-1-enyl)-2-fenylglycine
diethyl-L-glutamaathydrochloride
natrium-(R)-N-(3-methoxy-1-methyl-3-oxoprop-1-enyl)-2-fenylglycinaat
methyl-3-aminocrotonaat
2-cyclohexa-1,4-dienylglycine
natrium-2-(cyclohexa-1,4-dieen-1-yl)-2-[((E)-1-methoxy-1-oxobut-2-een-2yl)amino]acetaat
kalium-(R)-N-(3-methoxy-1-methyl-3-oxoprop-1-enyl)-2-fenylglycinaat
5-amino-2,4,6-trijoodisoftaalzuur
5-amino-2,4,6-trijoodisoftaaloyldichloride
methyl-2-(dimethylamino)-2-fenylbutanoaat
(-)-alfa-(chloorformyl)benzylammoniumchloride
benzyl-L-alaninaat-p-tolueensulfonzuur (1:1)
2-(N-methylbenzylamino)ethyl-3-aminobut-2-enoaat
cis-4-(benzyloxycarbonyl)cyclohexylammoniumtosylaat
methyl-(4-nitrofenyl)-L-alaninaat
(S,S)-N-(1-ethoxycarbonyl-3-fenylpropyl)alanine
N-[(2S)-1-ethoxy-1-oxopentaan-2-yl]-L-alanine
natrium-2-amino-2-fenylbutanoaat
methyl-3-amino-4,6-dibroom-o-toluaat
3-(aminomethyl)-5-methylhexanzuur
4-(1-aminocyclopropyl)-2,3,5-trifluorbenzoëzuur
ethyl-(S)-3-aminopent-4-ynoaathydrochloride
methyl-3′-aminobifenyl-3-carboxylaat
2-aminobicyclo[3.1.0]hexaan-2,6-dicarbonzuur-hydraat
[(3S,4S)-1-(aminomethyl)-3,4-dimethylcyclopentyl]azijnzuur
(3S,5R)-3-amino-5-methyloctaanzuurhydrochloride
(3S,5R)-3-amino-5-methyloctaanzuur
(2E)-4-(dimethylamino)but-2-eenzuurhydrochloride
4-fluor-L-leucine-ethylhydrogeensulfaat (1:1)
methyl-N-(benzyloxycarbonyl)valyl-D-alloisoleucyltreonylnorvalinaat
4-amino-5-chloor-2-methoxybenzoëzuur
4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]fenol-L-wijnsteenzuur (2:1)
D-2-(4-hydroxyfenyl)glycine
2-[benzyl(tert-butyl)amino]-1-(alfa,4-dihydroxy-m-tolyl)ethanol
benzyl(tert-butyl)(4-hydroxy-3-hydroxymethyl-4-oxofenethyl)ammonium
chloride
natrium-(R)-2-(4-hydroxyfenyl)-N-(3-methoxy-1-methyl-3-oxoprop-1enyl)glycinaat
4′-benzyloxy-2-[(1-methyl-2-fenoxyethyl)amino]propiofenonhydrochloride
4-[(1R)-2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)fenolhydro
chloride
methyl-4-amino-5-nitro-o-anisaat
(2S,3S)-3-amino-4-fenyl-2-hydroxybutaanzuur
kalium-(R)-2-(4-hydroxyfenyl)-N-(3-methoxy-1-methyl-3-oxoprop-1enyl)glycinaat
2-[benzyl(methyl)amino]-1-(3-hydroxyfenyl)ethaan-1-onhydrochloride
methyl-(2S,3R)-3-amino-2-[(S)-(1-hydroxyethyl)]hydrogeenglutaraat
3′-amino-2′-hydroxyacetofenonhydrochloride
1-[4-(benzyloxy)fenyl]-2-[(4-fenylbutaan-2-yl)amino]propaan-1-on
ethyl-((7S)-7-{[(2R)-2-(3-chloorfenyl)-2-hydroxyethyl]amino}-5,6,7,8-te
trahydro-2-naftyloxy)acetaathydrochloride
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GN-code

2922 50 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

141451-70-9
174607-68-2
196810-09-0
503070-58-4
2923 20 00
2924 19 00

2924 29 70

4235-95-4
77286-66-9
590-63-6
5422-34-4
5794-13-8
7355-58-0
62009-47-6
89182-60-5
90303-36-9
116833-20-6
125496-24-4
153758-31-7
162537-11-3
186193-10-2
228706-30-7
121-60-8
1142-20-7
1149-26-4
1584-62-9
1939-27-1
3588-63-4
4093-29-2
4093-31-6
6485-67-2
13255-50-0
22316-45-6
22871-58-5
24201-13-6
27313-65-1
28197-66-2
30566-92-8
32981-85-4
35661-39-3
35661-60-0
40187-51-7
40188-45-2
40371-50-4
41526-21-0
41844-71-7
49705-98-8
50978-11-5
52806-53-8
53947-84-5
65864-22-4
71989-14-5
71989-18-9
71989-20-3
71989-23-6

ethyl-2-(2-chloor-4,5-difluorbenzoyl)-3-(2,4-difluoranilino)acrylaat
(1R)-1-[4-(benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)fenyl]-2-(tert-butylamino)ethaan1-ol
methyl-N-(2-benzoylfenyl)-L-tyrosinaat
trifenylazijnzuur-4-{(1R)-2-[(6-{2-[(2,6-dichloorbenzyl)oxy]et
hoxy}hexyl)amino]-1-hydroxyethyl}-2-(hydroxymethyl)fenol (1:1)
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-fosfocholine
2-O-methyl-1-O-octadecyl-sn-glycero-3-fosfocholine
2-carbamoyloxypropyltrimethylammoniumchloride
N-(2-hydroxyethyl)lactamide
L-asparaginehydraat
N-(2-chloorethyl)aceetamide
2-aminomalonamide
1-deoxy-1-formamidohexitol
N-[N-(tert-butoxycarbonyl)-L-alanyl]-L-alaninehydraat
2-(ethylmethylamino)aceetamide
(S)-3-formamido-2-formyloxypropionzuur
(2S)-2-amino-3-hydroxy-N-pentylpropionamide-oxaalzuur (1:1)
N-(methoxycarbonyl)-3-methyl-L-valine
(2S)-2-{[3-(tert-butoxycarbonyl)-2,2-dimethylpropanoyl]oxy}-4-methyl
pentaanzuur
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-fosfo[N-(4-carboxybutanoyl)ethanolamine]
N-acetylsulfanilylchloride
N-benzyloxycarbonyl-L-alanine
N-(benzyloxycarbonyl)-L-valine
2-broom-4′-chloor-2′-(2-fluorbenzoyl)aceetanilide
2-methyl-N-(alfa,alfa,alfa-trifluor-m-tolyl)propionamide
N-benzyloxycarbonyl-DL-valine
methyl-4-aceetamido-o-anisaat
methyl-4-aceetamido-5-chloor-o-anisaat
(2R)-2-amino-2-fenylaceetamide
4-formyl-N-isopropylbenzamide
ethyl-3-[(5-chloor-2-nitrofenyl)(fenyl)amino]-3-oxopropanoaat
3-amino-5-[(2-hydroxyethyl)carbamoyl]-2,4,6-trijoodbenzoëzuur
4-aceetamido-5-chloor-o-anijszuur
N-acetyl-3-(3,4-dimethoxyfenyl)-DL-alanine
N-[3-acetyl-4-(oxiraan-2-ylmethoxy)fenyl]butaanamide
5-(N,N-dibenzylglycyl)salicylamide
methyl-(2R,3S)-3-benzamido-3-fenyl-2-hydroxypropionaat
N-[(9H-fluoreen-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-alanine
N-[(9H-fluoreen-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-leucine
5-acetylsalicylamide
3′-acetyl-4′-hydroxybutyranilide
(2S)-4-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-hydroxybutaanzuur
2′-benzoyl-2-broom-4′-chlooraceetanilide
methyl-N-(methoxycarbonyl)-L-fenylalaninaat
benzyl-((1S,2R)-1-carbamoyl-2-hydroxypropyl)carbamaat
3,5-diaceetamido-2,4,6-trijoodbenzoëzuurdihydraat
2-hydroxy-2-methyl-4′-nitro-3′-(trifluormethyl)propionanilide
2-(carboxyaceetamido)benzoëzuur
L-fenylalaninamide
4-tert-butyl-N-[(9H-fluoreen-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartaat
5-tert-butyl-N-[(9H-fluoreen-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamaat
N2-[(9H-fluoreen-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamine
N-[(9H-fluoreen-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-isoleucine
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2924 29 70

CAS RN

Benaming
(vervolg)

71989-33-8

N6-(tert-butoxycarbonyl)-N2-[(9H-fluoreen-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysi
ne
O-tert-butyl-N-[(9H-fluoreen-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine

71989-35-0
71989-38-3

O-tert-butyl-N-[(9H-fluoreen-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-treonine
O-tert-butyl-N-[(9H-fluoreen-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-tyrosine

75885-58-4
76801-93-9

2,2-dimethylcyclopropaancarbonamide
5-amino-N,N′-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-trijoodisoftaalamide

80082-51-5

3-amino-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-1-methyl-3-oxopropylmethaan
sulfonaat

84996-93-0
91558-42-8

N-cyclohexyl-5-hydroxypentaanamide
benzyl-(1-carbamoyl-2-hydroxypropyl)carbamaat

98737-29-2
98760-08-8

tert-butyl{(S)-alfa-[(S)-oxiranyl]fenethyl}carbamaat
tert-butyl[2-fenyl-1-((2S)-oxiraan-2-yl)ethyl]carbamaat

71989-26-9

108166-22-9
116661-86-0

4-{[(2-methylfenyl)carbonyl]amino}benzoëzuur
(2S,3S)-3-(tert-butoxycarbonylamino)-4-fenyl-2-hydroxyboterzuur

125971-96-2
132327-80-1

2-[alfa-(4-fluorbenzoyl)benzyl]-4-methyl-3-oxovaleeranilide
N2-[(9H-fluoreen-9-ylmethoxy)carbonyl]-N5-trityl-L-glutamine

132388-59-1
136450-06-1

N2-[(9H-fluoreen-9-ylmethoxy)carbonyl]-N4-trityl-L-asparagine
3′-acetyl-2′-hydroxy-4-(4-fenylbutoxy)benzanilide

137246-21-0
141862-47-7

N-(1-ethyl-1,4-difenylbut-3-enyl)cyclopropaancarbonamide
5-glyoxyloylsalicylamidehydraat

143785-84-6
143785-87-9

4-(1-carbamoylcyclopropyl)-2,3,5-trifluorbenzoëzuur
4-[1-(acetylamino)cyclopropyl]-2,3,5-trifluorbenzoëzuur

144163-85-9

tert-butyl-[(1S,3S,4S)-4-amino-1-benzyl-5-fenyl-3-hydroxypentyl]carba
maat

148051-08-5
149451-80-9

5-amino-N,N′-bis[2-acetoxy-1-(acetoxymethyl)ethyl]-2,4,6-trijoodisoftaal
amide
tert-butyl-[(1S,2S)-1-benzyl-2,3-dihydroxypropyl]carbamaat

150812-23-0
153441-77-1

ethyl-{4-[(4-fluorbenzyl)amino]-2-nitrofenyl}carbamaat
methyl-N-(fenoxycarbonyl)-L-valinaat

168080-49-7

2-chloor-4-{[(5-fluor-2-methylfenyl)carbonyl]amino}benzoëzuur

168960-18-7
170361-49-6

tert-butyl-(1R,4S)-4-(hydroxymethyl)cyclopent-2-enylcarbamaat
N-(3,4-dichloorfenyl)-N-{3-[(2,3-dihydroindeen-2-yl)methylamino]pro
pyl}-5,6,7,8-tetrahydronaftaleen-2-carboxamide

176972-62-6
180854-85-7

methyl-(1S,2S)-1-benzyl-3-chloor-2-hydroxypropylcarbamaat
2-chloor-N-[2-(2-chloorbenzoyl)-4-nitrofenyl]aceetamide

244191-94-4

N-[(9H-fluoreen-9-ylmethoxy)carbonyl]-α-L-glutamyl-N6-(tert-butoxycar
bonyl)-L-lysyl-N-trityl-L-asparaginyl-α-L-glutamyl-N-trityl-L-glutaminylα-L-glutamyl-L-leucyl-L-leucyl-α-L-glutamyl-L-leucine, 1,4,6,9-tetra-tertbutylester
2,3-diaminobenzamidedihydrochloride

266993-72-0

317374-08-6

methyl-(1S,2S,3S,4R)-3-[(1S)-1-amino-2-ethylbutyl]-4-[(tert-butoxycarbo
nyl)amino]-2-hydroxycyclopentaancarboxylaat
2-methyl-4-{[(2-methylfenyl)carbonyl]amino}benzoëzuur

325715-13-7

N-(3-acetylfenyl)-N-methylaceetamide

361442-00-4
376348-76-4

{2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1yl}azijnzuur
ethyl-(3S)-3-(4,4-difluorcyclohexaan-1-carboxamido)-3-fenylpropanoaat

376348-77-5
376348-78-6

4,4-difluor-N-((1S)-1-fenyl-3-hydroxypropyl)cyclohexaan-1-carboxamide
4,4-difluor-N-((1S)-1-fenyl-3-oxopropyl)cyclohexaan-1-carboxamide

481659-97-6

tert-butyl{(1S)-2-[benzyl(methyl)amino]-1-fenyl-2-oxoethyl}carbamaat
hydrochloride

579494-66-9
667937-05-5

propyl-{4-[2-(diethylamino)-2-oxoethoxy]-3-ethoxyfenyl}acetaat
3-[4-(trifluormethyl)anilino]pentaanamide

316173-29-2
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GN-code

2925 19 95

CAS RN

1075-89-4
3197-25-9
84803-46-3
88784-33-2
94213-26-0
97338-03-9
151860-15-0
265136-65-0

2925 29 00

3382-63-6
149177-92-4
249561-98-6

2926 90 70

94-05-3
13338-63-1
14818-98-5
15760-35-7
20099-89-2
20850-49-1
28049-61-8
31915-40-9
32852-95-2
36622-33-0
39186-58-8
56326-98-8
58311-73-2
79370-78-8
114772-53-1
114772-54-2
123632-23-5
133481-10-4
139481-28-0
151338-11-3
152630-47-2
152630-48-3
186038-82-4
192869-10-6
192869-24-2
474554-45-5
474645-97-1
591769-05-0
604784-44-3
846023-24-3
855425-38-6
618-26-8
16390-07-1
55819-71-1
84080-68-2
84080-70-6
89766-91-6
94213-23-7
95759-10-7
130580-02-8

2928 00 90

Benaming

8-azaspiro[4.5]decaan-7,9-dion
2-(4-oxopentyl)-1H-isoindool-1,3(2H)-dion
4-(4-chloorfenyl)piperidine-2,6-dion
1-benzylhydrogeen-(S)-4-ftaalimidoglutaraat
ethyl-(S)-3-{4-[bis(2-chloorethyl)amino]fenyl}-2-ftaalimidopropionaat
hydrochloride
ethyl-(S)-3-(4-aminofenyl)-2-ftaalimidopropionaathydrochloride
meso-N-benzyl-3-nitrocyclopropaan-1,2-dicarboximide
ethyl-3-amino-4-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindool-2-yl)ethoxy]but2-enoaat
4-{(E)-[(4-fluorfenyl)imino]methyl}fenol
4′-amidinosuccinanilzuurhydrochloride
tris{[(2Z)-2-chloor-3-(dimethylamino)prop-2-een-1-ylideen]dimethylam
monium}
hexafluorofosfaat(3-)
ethyl-2-cyaan-3-ethoxyacrylaat
3,4,5-trimethoxyfenylacetonitril
L-N-(1-cyaan-1-vanillylethyl)aceetamide
3-methyleencyclobutaancarbonitril
4-(broomacetyl)benzonitril
3-methyl-2-(3,4-dimethoxyfenyl)butyronitril
1-(4-chloorfenyl)cyclobutaan-1-carbonitril
N-[1-cyaan-2-(4-hydroxyfenyl)-1-methylethyl]aceetamide
2-(3-fenoxyfenyl)propiononitril
3-methyl-2-(3,4,5-trimethoxyfenyl)butyronitril
4-broom-2,2-difenylbutaannitril
1-(4-fluorfenyl)-4-oxocyclohexaancarbonitril
(Z)-(2-cyaanvinyl)trimethylammonium-p-tolueensulfonaat
5-hydroxybenzeen-1,3-dicarbonitril
4′-methylbifenyl-2-carbonitril
4′-(broommethyl)bifenyl-2-carbonitril
4-(2,2,3,3-tetrafluorpropoxy)cinnamonitril
ethyl-(1-cyaancyclohexyl)acetaat
methyl-2-{[(2′-cyaanbifenyl-4-yl)methyl]amino}-3-nitrobenzoaat
(17β)-N-tert-butyl-3-cyaanandrosta-3,5-dieen-17-carbonamide
1-[3-(cyclopentyloxy)-4-methoxyfenyl]-4-oxocyclohexaan-1-carbonitril
dimethyl-4-cyaan-4-[3-(cyclopentyloxy)-4-methoxyfenyl]heptaandioaat
diethyl-(1-cyaan-3-methylbutyl)malonaat
2-jood-3,4-dimethoxy-6-nitrobenzonitril
6-amino-2-jood-3,4-dimethoxybenzonitril
4,5-diethoxy-3-fluorbenzeen-1,2-dicarbonitril
(3R)-3-aminopentaannitrilmethaansulfonaat
3-cyclopentylprop-2-eennitril
tert-butylammonium-(Z)-3-cyaan-5-methylhex-3-enoaat
2-cyaan-N-(2,4-dichloor-5-methoxyfenyl)aceetamide
1-(2-ethylbutyl)cyclohexaancarbonitril
1-fenyl-1-methylhydrazinesulfaat (2:1)
4-chloor-1′-(4-methoxyfenyl)benzohydrazide
(RS)-serinohydrazidehydrochloride
tert-butyl-(2Z)-2-[(2-methoxy-2-oxoethoxy)imino]-3-oxobutanoaat
4-chloor-2-[(Z)-(methoxycarbonyl)methoxyimino]-3-oxoboterzuur
1-carboxy-1-methylethoxyammoniumchloride
(Z)-[cyaan(2,3-dichloorfenyl)methyleen]carbazamidine
4-chloor-2-[(2-methoxy-2-oxoethoxy)imino]-3-oxobutaanzuur
trans-2′-fluor-4-hydroxychalcon-O-[(Z)-2-(dimethylamino)ethyl]oxim-fu
maarzuur (2:1)
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GN-code

2928 00 90

CAS RN

Benaming
(vervolg)

158671-29-5
192802-28-1
212631-79-3
253605-31-1
268544-50-9
473927-63-8
860035-10-5

2929 90 00

910656-45-0
2188-18-3
92050-02-7
139976-34-4
204254-98-8
204255-06-1

2930 90 16

2930 90 98

105996-54-1
153277-33-9
159453-24-4
1134-94-7
3483-12-3
4274-38-8
6320-03-2
10191-60-3
10506-37-3
13459-62-6
15570-12-4
16188-55-9
21048-05-5
27366-72-9
33174-74-2
40248-84-8
49627-27-2
50413-24-6
51458-28-7
51521-75-6
56724-21-1
60759-00-4
61832-41-5
62140-67-4
63484-12-8
67305-72-0
74345-73-6
76497-39-7
87483-29-2
90536-66-6
104458-24-4
136511-43-8
148757-89-5
157521-26-1
159878-02-1

N,2-dihydroxy-4-methylbenzamide
(S)-O-benzyllactaldehyde-N-(tert-butoxycarbonyl)hydrazon
2-(2-chloor-4-joodanilino)-N-(cyclopropylmethoxy)-3,4-difluorbenzamide
N-hydroxy-2-methylpropaan-2-amineacetaat (zout) of tert-butylhydroxyla
mineacetaat (zout)
tert-butyl 2-[(2-methoxy-2-oxoethoxy)imino]-3-oxobutanoaat
ethyl-(2Z)-chloor[2-(4-methoxyfenyl)hydrazinylideen]ethanoaat
1-({[(2,5-dioxopyrrolidine-1-yl)oxy]carbonyl}oxy)ethyl-2-methylpropa
noaat
2-hydroxy-2-(trifluormethyl)butaanhydrazide
N′-alfa-(tert-butoxycarbonyl)-N′-omega-nitro-L-arginine
2,6-diisopropylfenylsulfamaat
N′-alfa-(tert-butoxycarbonyl)-N-methoxy-N-methyl-N′-omega-nitro-L-argi
ninamide
ethyl-(3R,4S,5R)-5-azido-3-(1-ethylpropoxy)-4-hydroxycyclohex-1-een-1carboxylaat
ethyl-(3R,4R,5S)-4-aceetamido-5-azido-3-(1-ethylpropoxy)cyclohex-1-een1-carboxylaat
N,N′-bis(trifluoracetyl)-DL-homocystine
methyl-N-[(benzyloxy)carbonyl]-S-fenyl-L-cysteïnaat
N-(benzyloxycarbonyl)-S-fenyl-L-cysteïne
2-(fenylthio)aniline
(2R,3S)-1,4-disulfanylbutaan-2,3-diol of dithiotreïtol
2-mercapto-5-(trifluormethyl)aniliniumchloride
o-chloorthiofenol
dimethylcyaancarbonimidodithioaat
O-2-naftylchloorthioformiaat
{2-[(4-chloorfenyl)sulfanyl]fenyl}azijnzuur
3-methoxybenzeen-1-thiol
[4-(methylsulfanyl)fenyl]azijnzuur
N-methylbenzeencarbothiohydrazide
2-(dimethylaminothio)aceetamidehydrochloride
2,2′-dithiodibenzonitril
3-sulfanylfenol
(Z)-5-fluor-2-methyl-1-(4-methylthiobenzylideen)-1H-indeen-3-ylazijnzuur
2-broom-1-(4-mesylfenyl)ethaan-1-on
(1R,2R)-2-amino-1-(4-methylsulfonylfenyl)propaan-1,3-diol
2,4-dichloor-5-mesylbenzoëzuur
(1R,2R)-2-amino-1-(4-methylsulfonylfenyl)propaan-1,3-diolhydrochloride
3,4-diethoxybenzeencarbothioamide
methyl(1-methylthio-2-nitrovinyl)amine
methyl-5-(ethylsulfonyl)-o-anisaat
methyl-2-methoxy-5-methylsulfonylbenzoaat
N-(2-mercaptoethyl)propionamide
D-(-)-3-acetylthio-2-methylpropionylchloride
D-(-)-3-acetylthio-2-methylpropionzuur
4-fluorbenzyl-4-(methylthio)fenylketon
(4-mesylfenyl)azijnzuur
2-mesylethaan-1-aminehydrochloride
ethyl-N-{2-[(acetylthio)methyl]-3-(o-tolyl)-1-oxopropyl}-L-methionaat
9-broomnonyl-4,4,5,5,5-pentafluorpentylsulfide
(S)-2-(acetylthio)-3-fenylpropionzuur-dicyclohexylamine (1:1)
benzyl-(1R,2S)-3-chloor-1-(fenylthiomethyl)-2-hydroxypropylcarbamaat
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GN-code

2930 90 98

CAS RN

Benaming
(vervolg)

162515-68-6

2-[1-(mercaptomethyl)cyclopropyl]azijnzuur

182149-25-3

N,N′-[dithiobis(o-fenyleencarbonyl)]bis-L-isoleucine

211513-21-2

1-(2-ethylbutyl)-N-(2-sulfanylfenyl)cyclohexaancarboxamide

225652-11-9

1-(4-chloorfenoxy)-4-(methylsulfanyl)benzeen of 4-chloorfenyl-4-(methyl
sulfanyl)fenylether

289717-37-9

N,N-dimethyl-2-[4-(methylsulfanyl)fenoxy]benzylaminehydrochloride

346413-00-1

1-(4-ethoxyfenyl)-2-(4-mesylfenyl)ethaan-1-on

364323-64-8

2-[4-(methylsulfanyl)fenoxy]benzaldehyd

860035-07-0

1-{[(methylsulfanyl)carbonyl]oxy}ethyl-2-methylpropanoaat

893407-18-6
2931 39 90

1660-95-3
17814-85-6

4-carboxybutyl)trifenylfosfoniumbromide

27784-76-5

tert-butyl(diethoxyfosforyl)acetaat

31618-90-3

diethyl-(tosyloxy)methylfosfonaat

35000-38-5

tert-butyltrifenylfosforaanylideenacetaat

86552-32-1

(4-fenylbutyl)fosfinzuur

87460-09-1

2931 90 00

2932 19 00

2,2,2-trifluor-1-[4′-(methylsulfonyl)bifenyl-4-yl]ethanon
tetraisopropylmethyleendifosfonaat

benzylhydroxy(4-fenylbutyl)fosfinoylacetaat

123599-78-0

[(2-methyl-1-propionyloxypropoxy)(4-fenylbutyl)fosfinoyl]azijnzuur

123599-82-6

{[2-methyl-1-(propionyloxy)propoxy](4-fenylbutyl)fosforyl}azijnzuur

128948-01-6

{(S)-[(R)-2-methyl-1-propionyloxypropoxy](4-fenylbutyl)fosfinoyl}azijn
zuur

13682-94-5

(2-broomethenyl)(trimethyl)silaan

89694-48-4

(5-chloor-2-methoxyfenyl)boronzuur

172732-52-4

2-(1,3,2-dioxaborinaan-2-yl)benzonitril

185411-12-5

methyl-3-(trimethylsilyl)pent-4-enoaat

649761-22-8

(1R,5S)-5-[dimethyl(fenyl)silyl]-2-(hydroxymethyl)cyclopent-2-een-1-car
bonzuur-(1R,2R)-2-amino-1-(4-nitrofenyl)propaan-1,3-diol (1:1) (zout)

701278-08-2

[(1R,5S)-5-[fenyldimethylsilyl]-2-{[(2-methoxypropaan-2-yl)oxy]me
thyl}cyclopent-2-een-1-yl]methanol

701278-09-3

{(4S,5R)-5-[(benzyloxy)methyl]-4-[fenyldimethylsilyl]cyclopent-1-een-1yl}methanol

796967-18-5

1-(2-fluor-5-methylfenyl)-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolaan-2yl)fenyl]ureum

871355-80-5

(4R)-2-broom-7-{[tert-butyl(difenyl)silyl]oxy}hept-1-een-4-yl-4-methyl
benzeensulfonaat

914922-88-6

(2R,4R)-4-{[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy}-N-methoxy-N,2-dimethyloct-7eenamide

914922-89-7

(2R,4R)-4-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-N-methoxy-N,2-di
methyl-7-oxoheptanamide

27329-70-0

(5-formyl-2-furyl)boronzuur

37076-71-4

1,2,3-tri-O-acetyl-5-deoxy-D-ribofuranose

37743-18-3

3,3-difenyltetrahydrofuran-2-ylideen(dimethyl)ammoniumbromide

66356-53-4

5-(2-aminoethylthiomethyl)furfuryldimethylamine

86087-23-2

(S)-tetrahydrofuran-3-ol

87392-07-2

(2S)-tetrahydrofuran-2-carbonzuur

97148-39-5

ammonium-(Z)-2-methoxyimino-2-(2-furyl)acetaat

253128-10-8

(1S)-1,5:7,10-dianhydro-12,13-bis-O-[tert-butyl(dimethyl)silyl]2,3,4,6,8,11-hexadeoxy-1-{2-[(2S,5S)-5-(3-hydroxypropyl)-3-methylideen
tetrahydrofuran-2-yl]ethyl}-3-methyl-9-O-methyl-4-methylideen-8-[(fenyl
sulfonyl)methyl]-D-arabino-D-altro-tridecitol

441045-17-6

(1S,3S,6S,9S,12S,14R,16R,18S,20R,21R,22S,26R,29S,31R ,32S,33R,35R,
36S)-20-[(2S)-3-amino-2-hydroxypropyl]-21-methoxy-14-methyl-8,15bis(methyleen)-2,19,30,34,37,39,40,41-octaoxanon a
cyclo[24.9.2.13,32.13,33.16,9.112,16.018, 22.029,36.031,35]hentetracon
taan-24-on-methaansulfonaat
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GN-code

2932 20 90

CAS RN

79-50-5
298-81-7
482-44-0
517-23-7
599-04-2
976-70-5
6559-91-7
7734-80-7
23363-33-9
39521-49-8
39746-01-5
51559-36-5
63106-93-4
73726-56-4
95716-70-4
96829-59-3
104872-06-2
122111-01-7
142680-85-1
145667-75-0
192704-56-6
220119-16-4

2932 99 00

221129-55-1
916069-80-2
947408-90-4
947408-91-5
1229617-79-1
96-82-2
467-55-0
533-31-3
3308-94-9
7512-17-6
7772-94-3
15826-37-6
32981-86-5
33659-28-8
40591-65-9
57999-49-2
65293-32-5
69999-16-2
79944-37-9
88128-61-4
99541-23-8

99541-26-1

Benaming

DL-alfa-hydroxy-beta,beta-dimethyl-gamma-butyrolacton
9-methoxyfuro[3,2-g]chromeen-7-on
9-(3-methylbut-2-enyloxy)-7H-furo[3,2-g]chromeen-7-on
alfa-acetyl-gamma-butyrolacton
D-(-)-alfa-hydroxy-beta,beta-dimethyl-gamma-butyrolacton
3-oxopregn-4-een-21,17-alfa-carbolacton
4′-demethylepipodofyllotoxine
2-oxo-2H-chromeen-6-carbonzuur
4′-(benzyloxycarbonyl)-4′-demethylepipodofyllotoxine
(3aR,4bS,4R,4aS,5aS)-4-(5,5-dimethyl-1,3-dioxolaan-2-yl)hexahydrocyclo
propa[3,4]cyclopenta[1,2-b]furan-2(3H)-on
(3aR,4R,5R,6aS)-4-formyl-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl
benzoaat
5-methoxy-2H-chromeen-2-on
1-fenyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexaan-2-on
11-alfa-hydroxy-3-oxopregna-4,6-dieen-21,17-alfa-carbolacton
7α-(methoxycarbonyl)-3-oxo-17α-pregna-4,9(11)-dieen-21,17-carbolacton
(1S,3E,6E)-1-[((2S,3S)-3-hexyl-4-oxooxetaan-2-yl)methyl]dodeca-3,6-die
en-1-yl-N-formyl-L-leucinaat
(3S,4S)-3-hexyl-4-[(R)-2-(hydroxytridecyl)]oxetaan-2-on
[(2R)-2-(benzoyloxy)-4,4-difluor-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]methylben
zoaat
(25S)-25-cyclohexyl-25-de(sec-butyl)-5-O-demethyl-22,23-dihydroaver
mectine A1a
(3aR,4R,5R,6aS)-5-hydroxy-4-((3R)-5-fenyl-3-hydroxypentyl)hexahydro
cyclopenta[b]furan-2-on
11-alfa-hydroxy-7-alfa-(methoxycarbonyl)-3-oxopregn-4-een-21,17-alfacarbolacton
(25S)-cyclohexyl-25-de(sec-butyl)-5-demethoxy-5-oxo-22,23-dihydroaver
mectine A1a
(6R)-4-hydroxy-6-fenethyl-6-propyl-5,6-dihydro-2H-pyran-2-on
(4S)-4-(fluormethyl)dihydrofuran-2(3H)-on
6-[(2,4-dimethoxyfenyl)carbonyl]-2H-chromeen-2-on
6-[(2,4-dihydroxyfenyl)carbonyl]-2H-chromeen-2-on
4-(4-fluorfenyl)-7-(isothiocyanatomethyl)-2H-chromeen-2-on
4-O-beta-D-galactopyranosyl-D-gluconzuur
3-beta-hydroxy-5-alfa-spirostaan-12-on
3,4-(methyleendioxy)fenol
2-(3-chloorpropyl)-2-(4-fluorfenyl)-1,3-dioxolaan
2-acetamido-2-deoxy-D-glucose
2-aceetamido-2-deoxy-β-D-mannopyranose
dinatrium-5,5′-[(2-hydroxypropaan-1,3-diyl)bis(oxy)]bis(4-oxo-4H-chro
meen-2-carboxylaat)
10-deacetylbaccatine III
calcium bis(4-O-(beta-D-galactopyranosyl)-D-gluconaat)-calciumbromide
(1:1)
2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosylcarbamimidothioaathydrobro
mide
2-(3-broomfenoxy)tetrahydropyran
N-β-D-glucopyranosylformamide
(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)azijnzuur
trans-6-amino-2,2-dimethyl-1,3-dioxepaan-5-ol
(3aS,9aS,9bR)-3a-methyl-6-[2-(2,5,5-trimethyl-1,3-dioxaan-2-yl)ethyl]1,2,4,5,8,9,9a,9b-octahydro-3aH-cyclopenta[a]naftaleen-3,7-dion
(1R,2S,3R,4R,5R)-4-azido-2-{[(4aR,6S,7R,8S,8aR)-7,8-bis(benzyloxy)-2fenylhexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-6-yl]oxy}-6,8-dioxabi
cyclo[3.2.1]oct-3-ylacetaat
methyl-(2S,3S,4S,5S,6S)-6-{[(1S,2S,3S,4R,5R)-3-(acetyloxy)-4-azido-6,8dioxabicyclo[3.2.1]oct-2-yl]methyl}-4,5-bis(benzyloxy)-3-hydroxytetra
hydro-2H-pyran-2-carboxylaat
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GN-code

2932 99 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

107188-34-1
107188-37-4
110638-68-1
114869-97-5

115437-18-8
115437-21-3
117661-72-0
124655-09-0
125971-94-0
130064-21-0
130525-58-5
130525-62-1
136172-58-2
149107-93-7

157518-70-2
167256-05-5
170242-34-9
185954-98-7

191106-49-7
192201-93-7
196303-01-2
196597-79-2
196597-80-5
199796-52-6

204254-84-2
274693-53-7
452342-08-4
461432-25-7
666860-59-9
959624-24-9
960404-59-5
2933 11 90

6150-97-6

2,5,7,8-tetramethyl-2-(4-nitrofenoxymethyl)-4-oxochromaan-6-ylacetaat
2-(4-aminofenoxymethyl)-2,5,7,8-tetramethyl-4-oxochromaan-6-ylacetaat
calciumbis(4-O-(beta-D-galactopyranosyl)-D-gluconaat)dihydraat
methyl-6-O-acetyl-4-O-(2-O-acetyl-3-O-benzyl-6-methyl-α-L-idopyranuro
nosyl)-3-O-benzyl-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-deoxy-α-D-glucopy
ranoside
(2α,4α,5β,7β,10β,13β)-4-acetoxy-1,10,13-trihydroxy-9-oxo-7-[(triethylsi
lyl)oxy]-5,20-epoxytax-11-een-2-ylbenzoaat
(4α)-4,10-diacetoxy-1,13-dihydroxy-9-oxo-7-[(triethylsilyl)oxy]-5,20epoxytax-11-een-2-ylbenzoaat
5-(chloormethyl)-6-methyl-1,3-benzodioxool
tert-butyl[(4R,6S)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxaan-4-yl]ace
taat
tert-butyl-[(4R,6R)-6-(cyaanmethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolaan-4-yl]ace
taat
1-{2-hydroxy-4-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]fenyl}-2-{4-[(tetrahydropyran2-yl)oxy]fenyl}ethaan-1-on
methyl-5-aceetamido-7,8,9-O-triacetyl-2,6-anhydro-4-azido-3,4,5-trideoxyD-glycero-D-galacto-non-2-enonaat
(4S,5R,6R)-5-aceetamido-4-amino-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-5,6dihydropyran-2-carbonzuur
1,6-di-O-acetyl-2-azido-3,4-di-O-benzyl-2-deoxy-D-glucopyranose
(2α,4α,5β,7β,10β,13α)-4,10-diacetoxy-13-{[(2R,3S)-3-benzamido-3-fenyl2-(1-methoxy-1-methylethoxy)propanoyl]oxy}-1-hydroxy-9-oxo-7-[(triet
hylsilyl)oxy]-5,20-epoxytax-11-een-2-ylbenzoaat
(2R)-2-[(S)-2,2-dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolaan-4-yl]-4-methylvaleriaanzuur
methyl-(1S,2S)-1-(1,3-benzodioxool-5-yl)-3-(2-hydroxy-4-methoxyfenyl)5-propoxyindan-2-carboxylaat
(S)-2-amino-5-(1,3-dioxolaan-4-yl)valeriaanzuur
[6(2Z,3R)]-3-O-decyl-2-deoxy-6-O-[2-deoxy-3-O-(3-methoxydecyl)-6-me
thyl-2-[(1-oxo-11-octadecenyl)amino]-4-O-fosfono-β-D-glucopyranosyl]-2[(1,3-dioxotetradecyl)amino]-α-D-glucopyranose-1-(dihydrogeenfosfaat),
tetranatriumzout
methyl-(1S,2S)-1-(1,3-benzodioxool-5-yl)-3-[2-(benzyloxy)-4-methoxyfe
nyl]-5-propoxyindan-2-carboxylaat
2-({3-[5-(6-methoxy-1-naftyl)-1,3-dioxaan-2-yl]propyl}methylamino)-Nmethylaceetamide
(7S)-7-methyl-5-(4-nitrofenyl)-7,8-dihydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isochro
meen
(2E)-1,2,6,7-tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-ylideenethaannitril
2-[(8S)-1,6,7,8-tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl]ethaanaminehydro
chloride
(2α,4α,7β,10β,13α)-4,10-diacetoxy-13-({(2R,3S)-3-benzamido-2[((4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexae noyl)oxy]-3-fe
nylpropanoyl}oxy)-1,7-dihydroxy-9-oxo-5,20-epoxytax-11-een-2-ylben
zoaat
ethyl-(3aR,7R,7aR)-2,2-dimethyl-7-[(methylsulfonyl)oxy]-3a,6,7,7a-tetra
hydro-1,3-benzodioxool-5-carboxylaat
benzyl [(3aR,4S,6R,6aS)-6-hydroxy-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyclopen
ta[d][1,3]dioxool-4-yl]carbamaat
(1R)-2-(benzylamino)-1-(2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxine-6-yl)ethanol
(1S)-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1,5-anhydro-1-[4-chloor-3-(4-ethoxybenzyl)fe
nyl]-D-glucitol
2-amino-2-oxoethyl {3-[trans-5-(6-methoxynaftaleen-1-yl)-1,3-dioxaan-2yl]propyl}carbamaat
4-fenyl-6-(hydroxymethyl)-3,4-dihydro-2H-chromeen-2-ol
but-2-yn-1,4-diol-methyl-1-C-[4-chloor-3-(4-ethoxybenzyl)fenyl]-α-D-glu
copyranoside (1:1)
magnesiumbis[(2-fenyl-2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-1H-pyrazool-4yl)methylamino]methaansulfonaat
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GN-code

2933 19 90

2933 21 00
2933 29 90

CAS RN

Benaming

3736-92-3

1,2-difenyl-4-(2-fenylthioethyl)pyrazolidine-3,5-dion

4023-02-3

pyrazool-1-carboxamidinehydrochloride

18048-64-1

2-(3,4-dimethylfenyl)-5-methyl-2,4-dihydro-3H-pyrazool-3-on

27511-79-1

3-aminopyrazool-4-carbonamidehemisulfaat

59194-35-3

N′1-methyl-1H-pyrazool-1-carboxamidinehydrochloride

139756-01-7

1-methyl-4-nitro-3-propylpyrazool-5-carbonamide

334828-10-3

4-amino-5-ethyl-1-(2-methoxyethyl)pyrazool-3-carboxamide

473921-12-9

5-{[3,5-diethyl-1-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrazool-4-yl]oxy}benzeen-1,3-di
carbonitril

1028026-83-6

5-methyl-1-(propaan-2-yl)-4-[4-(propaan-2-yloxy)benzyl]-1,2-dihydro-3Hpyrazool-3-on

1035675-24-1

3-(4-chloorfenyl)-4-fenyl-N-methyl-4,5-dihydro-1H-pyrazool-1-carboximi
damide

1035677-60-1

(4S)-3-(4-chloorfenyl)-4-fenyl-N-methyl-4,5-dihydro-1H-pyrazool-1-car
boximidamide-2,3-dihydroxybutaandioaat

186462-71-5
696-23-1
822-36-6
4897-25-0

(1R,2R,5S,6R)-2′,5′-dioxospiro[bicyclo[3.1.0]hexaan-2,4′-imidazolidine]-6carbonzuur
2-methyl-4-nitroimidazool
4-methylimidazool
5-chloor-1-methyl-4-nitroimidazool

24155-42-8

1-(2,4-dichloorfenyl)-2-imidazool-1-ylethanol

57531-37-0

2-chloor-4-nitro-1H-imidazool

65902-59-2

2-broom-4-nitro-1H-imidazool

68282-49-5

2-butylimidazool-5-carbaldehyde

68283-19-2

(2-butylimidazool-5-yl)methanol

83857-96-9

2-butyl-5-chloor-1H-imidazool-4-carbaldehyde

99614-02-5

ondansetron (INN) (1,2,3,4-tetrahydro-9-methyl-3-(2-methyl-1H-imida
zool-1-ylmethyl)carbazool-4-on)

109425-51-6

N2-[(9H-fluoreen-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-trityl-L-histidine

130804-35-2

1-[5-(4,5-difenylimidazool-2-ylthio)pentyl]-1-heptyl-3-(2,4-difluorfe
nyl)ureum

133909-99-6

2-butyl-4-chloor-1-[2′-(2-trityl-2H-tetrazool-5-yl)bifenyl-4-ylmethyl]-1Himidazool-5-ylmethanol

138401-24-8

4′-[(2-butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-een-3-yl)methyl]bifenyl-2-car
bonitril

150097-92-0

methyl-5-pentafluorethyl-2-propylimidazool-4-carboxylaat

151012-31-6

3-(4-broombenzyl)-2-butyl-4-chloor-1H-imidazool-5-ylmethanol

151257-01-1

2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-een-4-onhydrochloride

152074-97-0

L-α-aspartyl-L-α-glutamyl-L-asparaginyl-L-prolyl-L-valyl-L-valyl-L-histi
dyl-L-fenylalanyl-L-fenylalanyl-L-lysyl-L-asparaginyl-L-isoleucyl-L-valylL-treonyl-L-prolyl-L-arginyl-L-treonine

152146-59-3

4-(2-butyl-5-formylimidazool-1-ylmethyl)benzoëzuur

178982-67-7

2-[(benzyloxy)methyl]-4-isopropylimidazool

244191-88-6

N-acetyl-O-tert-butyl-L-tyrosyl-O-tert-butyl-L-treonyl-O-tert-butyl-L-serylL-leucyl-L-isoleucyl-N1-trityl-L-histidyl-O-tert-butyl-L-seryl-L-leucyl-Lisoleucyl-α-L-glutamyl-α-L-glutamyl-O-tert-butyl-L-seryl-N-trityl-L-gluta
minyl-N-trityl-L-asparaginyl-N-trityl-L-glutaminyl-L-glutamine, 10,11-ditert-butylester

244244-26-6

N-acetyl-O-tert-butyl-L-tyrosyl-O-tert-butyl-L-treonyl-O-tert-butyl-L-serylL-leucyl-L-isoleucyl-N1-trityl-L-histidyl-O-tert-butyl-L-seryl-L-leucyl-Lisoleucyl-α-L-glutamyl-α-L-glutamyl-O-tert-butyl-L-seryl-N-trityl-L-gluta
minyl-N-trityl-L-asparaginyl-N-trityl-L-glutaminyl-L-glutaminyl-α-L-gluta
myl-N6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysyl-N-trityl-L-asparaginyl-α-L-glutamylN-trityl-L-glutaminyl-α-L-glutamyl-L-leucyl-L-leucyl-α-L-glutamyl-L-leu
cyl-α-L-aspartyl-N6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysyl-N1-(tert-butoxycarbo
nyl)-L-tryptofyl-L-alanyl-O-tert-butyl-L-seryl-L-leucyl-N1-(tert-butoxycar
bonyl)-L-tryptofyl-N-trityl-L-asparaginyl-N1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryp
tofyl-L-fenylalaninamide, hepta-tert-butylester
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GN-code

2933 29 90

CAS RN

Benaming
(vervolg)

451470-33-0
781666-30-6

1000164-35-1
2933 39 99

0-00-0
0-00-0
100-76-5
875-35-4
1072-98-6
1452-94-4
1609-66-1
1619-34-7
2008-75-5
2147-83-3
2942-59-8
3613-73-8
4021-07-2
4046-24-6
4783-86-2
5005-36-7
5223-06-3
5326-23-8
5382-23-0
5421-92-1
5424-11-3
5435-54-1
6298-19-7
6622-91-9
6935-27-9
7379-35-3
19130-96-2
19395-39-2
19395-41-6
20662-53-7
21472-89-9
22065-85-6
25333-42-0
26815-04-3
27262-47-1
29976-53-2
31255-57-9
32998-95-1
35794-11-7
37699-43-7
38092-89-6
39512-49-7
40807-61-2
43076-30-8
43200-82-4
49608-01-7

methyl-3′-(2-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazool-1-yl)bifenyl-3-carboxylaat
L-α-aspartyl-L-α-glutamyl-L-asparaginyl-L-prolyl-L-valyl-L-valyl-L-histi
dyl-L-fenylalanyl-L-fenylalanyl-L-lysyl-L-asparaginyl-L-isoleucyl-L-valylL-treonyl-L-prolyl-L-arginyl-L-treoninetetraacetaat
3-(1,1-dimethylethyl)-N-[(9H-fluoreen-9-ylmethoxy)carbonyl]-1-(trifenyl
methyl)-L-histidyl-2-methylalanyl-L-α-glutamylglycine
11-ethyl-5-methyl-8-{2-[(1-oxo-1λ4-chinoline-4-yl)oxy]ethyl}-11H-dipyri
do[3,2-b:2′,3′-e][1,4]diazepine-6(5H)-on
3-ethyl-5-methyl-(±)-4-(2-chloorfenyl)-1,4-dihydro-2-[2-(1,3-dioxoisoindo
line-2-yl)ethoxymethyl]pyridine-3,5-dicarboxylaat
chinuclidine
2,6-dichloor-4-methylnicotinonitril
5-chloorpyridine-2-amine
ethyl-2-chloornicotinaat
N-fenyl-N-(4-piperidyl)propionamide
chinuclidine-3-ol
1-(2-chloorethyl)piperidiniumchloride
1-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)-1H-benzimidazool-2(3H)-on
2-chloornicotinezuur
2,8-dimethyl-5-[2-(6-methylpyridine-3-yl)ethyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-py
rido[4,3-b]indool
3-methylpyridine-2-carbonzuur
5-(1-methyl-4-piperidyl)-5H-dibenzo[a,d]cyclohepteen-5-olhydrochloride
4-fenoxypyridine
2-fenyl-2-pyridylacetonitril
2-(5-ethyl-2-pyridyl)ethanol
6-chloornicotinezuur
4-chloor-1-methylpiperidinehydrochloride
1-(pyridine-4-yl)pyridiniumchloridehydrochloride
2,2-difenyl-4-piperidinovaleeronitril
3-nitro-4-pyridon
2-chloor-3-pyridylamine
4-pyridylazijnzuurhydrochloride
benzyl(2-pyridyl)amine
4-chloorpyridinehydrochloride
(2R,3R,4R,5S)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
2-fenyl-2-piperidine-2-ylaceetamide
2-fenyl-2-(2-piperidyl)azijnzuur
1-(4-piperidyl)-1H-benzimidazool-2(3H)-on
(±)-1-azabicyclo[2.2.1]heptaan-3-on
1-benzylpiperidine-4-carbaldehyde
(3R)-chinuclidine-3-ol
4-(2-piperidine-1-ylethoxy)benzaldehyd
(S)-1-butyl-N-(2,6-dimethylfenyl)piperidine-2-carboxamide
ethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylaat
3-[2-(3-chloorfenyl)ethyl]pyridine-2-carbonitril
N-(tert-butyl)-3-methylpyridine-2-carbonamide
3,5-dimethylpiperidine
2,3-dimethyl-4-nitropyridine-1-oxide
8-chloor-6,11-dihydro-11-(1-methyl-4-piperidylideen)-5H-benzo[5,6]cyclo
hepta[1,2-b]pyridine
4-(4-chloorfenyl)piperidine-4-ol
4-fenylpiperidine-4-ol
1-(4-tert-butylfenyl)-4-[4-(alfa-hydroxybenzhydryl)piperidino]butaan-1-on
6-(5-chloorpyridine-2-yl)-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazine-5,7(6H)-dion
ethyl-6-chloornicotinaat
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53786-28-0
53786-45-1
53786-46-2
56488-00-7
56880-11-6
57988-58-6
58859-46-4
61380-02-7
65326-33-2
70708-28-0
77145-61-0
78750-61-5
78750-68-2
82671-06-5
83556-85-8
83949-32-0
84100-54-9
84196-16-7
84449-80-9
84449-81-0
84501-68-8
86604-78-6
87848-95-1
88150-62-3
100238-42-4
101904-56-7
103577-66-8
104860-26-6
104860-73-3
105812-81-5
107256-31-5
108555-25-5
118175-10-3
120014-06-4
120014-07-5
122321-04-4
127293-57-6
139781-09-2
139886-04-7
142034-92-2
142034-97-7
153050-21-6
157688-46-5
158878-47-8
159813-78-2
160588-45-4
161417-03-4
171764-07-1

5-chloor-1-(4-piperidyl)-1H-benzimidazool-2(3H)-on
ethyl-4-(2-amino-4-chlooranilino)piperidine-1-carboxylaat
ethyl-4-(5-chloor-2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazool-2-yl)piperidine-1carboxylaat
3-(cyaanimino)-3-piperidinopropiononitril
ethyl-[(3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl]acetaat
4-(4-broomfenyl)piperidine-4-ol
ethyl-4-aminopiperidine-1-carboxylaat
1-benzyl-4-(methoxymethyl)-N-fenyl-4-piperidylamine
2-amino-3-pyridylmethylketon
1-(2-pyridyl)-3-(pyrrolidine-1-yl)-1-(p-tolyl)propaan-1-ol
1-(6-chloor-2-pyridyl)-4-piperidylaminehydrochloride
4-[(3-nitropyridine-2-yl)amino]fenol
4-[(3-aminopyridine-2-yl)amino]fenol
2,6-dichloor-5-fluornicotinezuur
1-(3-chloorpropyl)-2,6-dimethylpiperidiniumchloride
4-carboxy-4-fenylpiperidinium-p-tolueensulfonaat
4-(ethylamino)piperidine-4-carboxamide
N-[4-(methoxymethyl)-4-piperidyl]-N-fenylpropionamidehydrochloride
1-[2-(4-carboxyfenoxy)ethyl]piperidiniumchloride
4-(2-piperidine-1-ylethoxy)benzoylchloridehydrochloride
ethyl-4-[1-(4-fluorbenzyl)-1H-benzimidazool-2-ylamino]piperidine-1-car
boxylaat
4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridylmethanol
6-broom-2-pyridyl-p-tolylketon
3-ethyl 5-methyl 4-(2-chloorfenyl)-2-{[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoin
dool-2-yl)ethoxy]methyl}-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylaat
4-(2-piperidine-1-ylethoxy)fenol
4-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepteen-5-yl)piperidine
3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)-2-pyridylmethanol
cis-1-[3-(4-fluorfenoxy)propyl]-3-methoxy-4-piperidylamine
4-amino-5-chloor-N-{1-[3-(4-fluorfenoxy)propyl]-3-methoxy-4-piperidyl}2-methoxybenzamide
[(3S,4R)-4-(4-fluorfenyl)-1-methylpiperidine-3-yl]methanol
3-[2-(3-chloorfenyl)ethyl]-2-pyridyl-1-methyl-4-piperidylketonhydrochlori
de
1-[2-(4-methoxyfenyl)ethyl]-4-piperidylaminedihydrochloride
[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridyl]methanol
donepezil (INN) ((RS)-2-[(1-benzyl-4-piperidyl)methyl]-5,6-dimethoxyin
dan-1-on)
2-[(1-benzyl-4-piperidyl)methyleen]-5,6-dimethoxyindan-1-on
2-[methyl(pyridine-2-yl)amino]ethanol
(1R)-1-(4-chloorfenyl)-2-[4-(4-fluorbenzyl)piperidine-1-yl]ethaan-1-ol
5,5-bis(4-pyridylmethyl)-5H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b′]dipyridinehydraat
1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carbaldehyde-(E)-O-methyloxim
hydrochloride
(1S,3S,4S)-1-azabicyclo[2.2.1]heptaan-3-ol
(1R,4S)-1-azabicyclo[2.2.1]heptaan-3-on
(S)-1-{2-[3-(3,4-dichloorfenyl)-1-(3-isopropoxyfenacyl)-3-piperidyl]ethyl}4-fenyl-1-azoniabicyclo[2.2.2]octaanchloride
2-[1-(tert-butoxycarbonyl)-4-piperidyl]azijnzuur
(3R,5R)-3-{(E)-2-[4-(4-fluorfenyl)-2,6-diisopropyl-5-(methoxymethyl)pyri
dine-3-yl]vinyl}-5-hydroxycyclohexaan-1-on
(3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorfenyl)-2,6-diisopropyl-5-(methoxymethyl)pyridine3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-eenzuur
10,10-bis[(2-fluor-4-pyridyl)methyl]antron
2-methyl-3-((2S)-pyrrolidine-2-ylmethoxy)pyridine
(S)-2-amino-3,3-dimethyl-N-2-pyridylbutyramide
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173050-51-6
176381-97-8
177964-68-0
178460-82-7
178981-89-0
179024-48-7
179687-79-7
180050-34-4
180250-77-5
188396-54-5
188591-61-9
189894-57-3
192329-80-9
192330-49-7
193275-85-3

198904-85-7
198904-86-8
213839-64-6

221180-26-3
221615-75-4
230615-52-8
230615-59-5
272776-12-2
280129-82-0
298692-34-9
319460-94-1
329003-65-8
334618-23-4
370882-57-8
414909-98-1
414910-13-7
423165-13-3
429659-01-8
440634-25-3
548797-97-3

(R)-N-(1-{3-[1-benzoyl-3-(3,4-dichloorfenyl)-3-piperidyl]propyl}-4-fenyl4-piperidyl)-N-methylaceetamidehydrochloride
(S)-N-[4-(4-aceetamido-4-fenyl-1-piperidyl)-2-(3,4-dichloorfenyl)butyl]-Nmethylbenzamide-fumaarzuur (1:1)
3-[4-(4-fluorfenyl)-2,6-diisopropyl-5-(methoxymethyl)pyridine-3-yl]acryl
aldehyd
(1R)-1-(4-chloorfenyl)-2-[4-(4-fluorbenzyl)piperidine-1-yl]ethaan-1-ol
hydrochloride
{5-[(3,5-dichloorfenyl)sulfanyl]-4-isopropyl-1-(pyridine-4-ylmethyl)imida
zool-2-yl}methanol
N-[(R)-1-fenyl-9-methyl-4-oxo-3,4,6,7-tetrahydro[1,4]diazepino[6,7,1hi]indool-3-yl]isonicotinamide
2-[(2-chloor-4-nitrofenoxy)methyl]pyridine
(1S,4R)-1-azabicyclo[2.2.1]heptaan-3-on-O-[(Z)-(3-methoxyfenyl)ethy
nyl]oxim-maleïnezuur (1:1)
(2S,3S)-3-amino-2-ethoxy-N-nitropiperidine-1-carboxamidinehydrochloride
1-(2-bifenyl-4-ylethyl)-4-[3-(trifluormethyl)fenyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridi
nehydrochloride
1-(4-benzyloxyfenyl)-2-(4-fenyl-4-hydroxy-1-piperidyl)propaan-1-on
4-fenyl-1-[(1S,2S)-2-hydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-1-methylethyl]piperidine4-olmethaansulfonaattrihydraat
4-(4-pyridyloxy)benzeensulfonzuur
4-(4-pyridyloxy)benzeensulfonylchloridehydrochloride
4-{4-[(11S)-3,10-dibroom-8-chloor-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohep
ta[1,2-b]pyridine-11-yl]piperidinocarbonylmethyl}piperidine-1-carbonami
de
tert-butyl-2-(4-pyridine-2-ylbenzyl)hydrazine-1-carboxylaat
tert-butyl-2-{(2S,3S)-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-fenyl-2-hydroxybu
tyl}-2-[4-(pyridine-2-yl)benzyl]hydrazine-1-carboxylaat
N-{2-[5-(aminoiminomethyl)-2-hydroxyfenoxy]-3,5-difluor-6-[3-(1-me
thyl-4,5-dihydroimidazool-2-yl)fenoxy]pyridine-4-yl]-N-methylglycine, di
hydrochloride
4-amino-5-chloor-2-methoxy-N-(3-methoxypiperidine-4-yl)benzamide
2-(4-mesylfenyl)-1-(6-methylpyridine-3-yl)ethaan-1-on
2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-methano-3-benzazepinehydrochloride
7,8-dinitro-3-(trifluoracetyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-methano-3-benzaze
pine
1,1′-binaftaleen-2,2′-diol-5-methoxy-2-{(S)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyri
dine-2-yl)methyl]sulfinyl}-1H-benzimidazool (1:1)
4-({2-[(benzyloxy)methyl]-4-isopropylimidazool-1-yl}methyl)pyridineoxa
laat (1:2)
6-(chlooracetyl)pyridine-2-carbonzuur
N-(2-fluor-5-{[3-((E)-2-pyridine-2-ylvinyl)-1H-indazool-6-yl]amino}fe
nyl)-1,3-dimethylpyrazool-5-carboxamide
natriumhydrogeen[1-hydroxy-1-fosfono-2-(pyridine-3-yl)ethyl]fosfonaathemipentahydraat
(3R)-piperidine-3-aminedihydrochloride
(3aR,6aR)-1-(pyridine-3-yl)octahydropyrrolo[3,4-b]pyrrooldihydrochloride
benzyl-2-(4-fluor-2-methylfenyl)-4-oxo-3,4-dihydropyridine-1(2H)-car
boxylaat
(2S)-fenylhydroxyethaanzuur-(2R)-2-(4-fluor-2-methylfenyl)piperidine-4on (1:1)
8-benzyl-3-exo-(3-isopropyl-5-methyl-4H-1,2,4-triazool-4-yl)-8-azabi
cyclo[3.2.1]octaan
ethyl-N-[4-(methylamino)-3-nitrobenzoyl]-N-pyridine-2-yl-β-alaninaat
tert-butyl-4-{2-[4-(mesyloxy)piperidine-1-yl]-2-oxoethyl}piperidine-1-car
boxylaat
N-(2-{[(2S)-3-{[1-(4-chloorbenzyl)piperidine-4-yl]amino}-2-hydroxy-2methylpropyl]oxy}-4-hydroxyfenyl)aceetamide
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550349-58-1

7-chloor-3-(6-methoxypyridine-3-yl)-N,N,5-trimethyl-4-oxo-4,5-dihydro3H-pyridazino[4,5-b]indool-1-carboxamide

691882-47-0

4-hydroxybenzoëzuur-(2S,4E)-N-methyl-5-[5-(propaan-2-yloxy)pyridine-3yl]pent-4-een-2-amine (1:1)

741705-70-4

(2R)-fenyl[(2R)-piperidine-2-yl]ethaanzuurhydrochloride

850409-34-6

N-[(S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-2-yl(fenyl)methyl]-2,6-dichloor-3-(trifluor
methyl)benzamidehydrochloride

866109-93-5

4-{4-[4-(trifluormethoxy)fenoxy]piperidine-1-yl}fenol-4-methylbenzeen
sulfonaat

871022-14-9

1-({4-[({[2-oxo-3-(propaan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-benzimidazool-1-yl]car
bonyl}amino)methyl]piperidine-1-yl}methyl)cyclobutaancarbonzuur

871022-19-4

1-[(4-{[(tert-butoxycarbonyl)amino]methyl}piperidine-1-yl)methyl]cyclo
butaancarbonzuur

873546-30-6

4,4′-[piperidine-1,4-diylbis(propaan-3,1-diyloxy)]bis(N′-hydroxybenzeen
carboximidamide)

873546-38-4

4,4′-[piperidine-1,4-diylbis(propaan-3,1-diyloxy)]dibenzeencarboximidami
detrihydrochloride-pentahydraat

873546-74-8

4,4′-[piperidine-1,4-diylbis(propaan-3,1-diyloxy)]bis[N′-(acetyloxy)ben
zeencarboximidamide]

873546-80-6

4,4′-[piperidine-1,4-diylbis(propaan-3,1-diyloxy)]dibenzonitril

876068-46-1

5,6-dichloor-N-(2,2-dimethoxyethyl)pyridine-3-amine

876068-51-8

[(3S,4S)-4-amino-1-(5,6-dichloorpyridine-3-yl)pyrrolidine-3-yl]methanol

876170-44-4

(1S,5S)-3-(5,6-dichloorpyridine-3-yl)-3,6-diazabicyclo[3.2.0]heptaanben
zeensulfonaat

925978-49-0

(+)-5-[6-(1-methyl-1H-pyrazool-4-yl)pyridine-3-yl]-1-azabicyclo[3.2.1]oc
taan

927889-51-8

4-broom-2,6-diethylpyridine-4-methylbenzeensulfonaat

936637-40-0

3,3′-piperidine-1,4-diyldipropaan-1-ol-4-methylbenzeensulfonaat

945405-37-8

2-methyl-3-[(2S)-pyrrolidine-2-ylmethoxy]pyridine-2,3-dihydroxybutaan
dioaat

1062580-52-2

(3R,4R)-1-benzyl-N,4-dimethylpiperidine-3-aminedihydrochloride

1253735-20-4

(3aR,6aR)-1-(pyridine-3-yl)octahydropyrrolo[3,4-b]pyrrool-4-methylben
zeensulfonaat

1280135-64-9

4-(4-fluorbenzoyl)pyridinium-p-tolueensulfonaat

68077-26-9

7-chloor-1-ethyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxochinoline-3-carbonzuur

86393-33-1

7-chloor-1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydrochinoline-3-carbonzuur

93107-30-3

1-cyclopropyl-6,7-difluor-1,4-dihydro-4-oxochinoline-3-carbonzuur

98105-79-4

7-chloor-6-fluor-1-(4-fluorfenyl)-1,4-dihydro-4-oxochinoline-3-carbonzuur

98349-25-8

ethyl-1-cyclopropyl-6,7-difluor-4-oxo-1,4-dihydrochinoline-3-carboxylaat

100501-62-0

ethyl-1-ethyl-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxochinoline-3-carboxylaat

103995-01-3

1-(2,4-difluorfenyl)-6,7-difluor-1,4-dihydro-4-oxochinoline-3-carbonzuur

105956-96-5

7-[3-(tert-butoxycarbonylamino)pyrrolidine-1-yl]-8-chloor-1-cyclopropyl6-fluor-4-oxo-1,4-dihydrochinoline-3-carbonzuur

112811-72-0

1-cyclopropyl-6,7-difluor-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydrochinoline-3-car
bonzuur

119916-34-6

7-broom-1-cyclopropyl-6-fluor-5-methyl-4-oxo-1,4-dihydrochinoline-3carbonzuur

136465-99-1

N-(2-chinolylcarbonyloxy)succinimide

170143-39-2

3-methylhydrogeen-7-chloor-1,4-dihydro-4-oxochinoline-2,3-dicarboxylaat

194804-45-0

ethyl-1-cyclopropyl-8-(difluormethoxy)-7-((1R)-1-methyl-2-tritylisoindoli
ne-5-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinoline-3-carboxylaat

194805-07-7

ethyl-7-broom-1-cyclopropyl-8-(difluormethoxy)-4-oxo-1,4-dihydrochino
line-3-carboxylaat
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0-00-0
1087-69-0
4965-33-7
6340-55-2
10500-57-9
22982-78-1
64228-78-0
74163-81-8
77497-97-3
79276-06-5
103733-32-0
104832-01-1
106635-86-3
118864-75-8
120578-03-2
134388-95-7
136465-81-1
136465-98-0
136522-17-3
142522-81-4
149057-17-0
149182-72-9
149968-11-6
159878-04-3
159989-65-8
172649-40-0
178680-13-2
181139-72-0
186537-30-4
189279-58-1
189746-15-4
189746-19-8
189746-21-2
209909-03-5
220998-08-3
287930-77-2
287930-78-3
417716-92-8
474645-93-7

methyl-2-[(3R)-3-{3-[(E)-2-(7-chloorchinoline-2-yl)ethenyl]fenyl}-3-({[1(hydroxymethyl)cyclopropyl]methyl}sulfanyl)propyl]benzoaathydrochlori
de
(9S,13S,14S)-3-methoxymorfinaanhydrochloride
7-chloor-2-methylchinoline
2,6-dimethoxy-4-methylchinoline
5,6,7,8-tetrahydrochinoline
1,2,3,4-tetrahydro-2-isopropylaminomethyl-6-methyl-7-nitrochinoline
methaansulfonaat
pentamethyleenbis{3-[1-(3,4-dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-te
trahydro-2-isochinolyl] propionaat}—oxaalzuur (1:2)
(S)-1,2,3,4-tetrahydroisochinoline-3-carbonzuur
(S)-3-benzyloxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinium-p-tolueensulfo
naat
tert-butyl-(3S)-1,2,3,4-tetrahydroisochinoline-3-carboxylaat-4-methylben
zeensulfonaat
benzyl-(3S)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinoline-3-carboxylaat
hydrochloride
(R)-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-(3,4,5-trimethoxybenzyl)-1,2,3,4-tetra
hydroisochinoline-dibenzoyl-L-wijnsteenzuur (1:1)
2,6-dimethoxy-4-methyl-5-[3-(trifluormethyl)fenoxy]chinoline-8-amine
(1S)-1-fenyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinoline
3-[(E)-2-(7-chloor-2-chinolyl)vinyl]benzaldehyde
(3S,4aS,8aR)-2-(methoxycarbonyl)-6-oxodecahydroisochinoline-3-carbon
zuur-(1R)-1-fenylethaanamine (1:1)
(3S,4aS,8aS)-N-tert-butyldecahydroisoquinoline-3-carbonamide
N-(2-chinolylcarbonyl)-L-asparagine
(3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-fenylbutyl]-N-tert-butylde
cahydroisochinoline-3-carbonamide
natrium-(R)-1-[(1-{3-[2-(7-chloor-2-chinolyl)vinyl]fenyl}-3-[2-(1-hydroxy1-methylethyl)fenyl]propyl) thiomethyl]cyclopropylacetaat
(S)-N-tert-butyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinoline-3-carbonamidehydrochlori
de
(S)-N-tert-butyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinoline-3-carbonamide
methyl-2-(3-{(E)-3-[2-(7-chloor-2-chinolyl)vinyl]fenyl}-3-oxopropyl)ben
zoaat
benzyl-(1S,2S)-3-[(3S,4aS,8aS)-3-tert-butylcarbamoylperhydro-2-isochino
lyl]-1-(fenylthiomethyl)-2-hydroxypropylcarbamaat
(3S,4aS,8aS)-N-(tert-butyl)-2-[(2S,3S)-4-(fenylthio)-2-hydroxy-3-(3-hy
droxy-2-methylbenzamido)butyl] perhydroisochinoline-3-carbonamide-me
thaansulfonzuur (1:1)
3-[(4S)-5-oxo-2-(trifluormethyl)-1,4,5,6,7,8-hexahydrochinoline-4-yl]ben
zonitril
methyl-{(1S,2R)-1-benzyl-3-[(3S,4aS,8aS)-3-(tert-butylcarbamoyl)deca
hydro-2-isochinolyl]-2-hydroxypropyl}carbamaat
methyl-2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-chloor-2-chinolyl)vinyl]fenyl}-3-hydroxypro
pyl]benzoaat
(S)-N-tert-butyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinoline-3-carbonamidesulfaat
1-(6-amino-3,5-difluorpyridine-2-yl)-8-chloor-6-fluor-7-(3-hydroxyazetidi
ne-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinoline-3-carbonzuur
2,6-dimethoxy-4-methyl-8-nitro-5-[3-(trifluormethyl)fenoxy]chinoline
5-chloor-2,6-dimethoxy-4-methylchinoline
5-chloor-2,6-dimethoxy-4-methyl-8-nitrochinoline
(2-chloor-6,7-difluorchinoline-3-yl)methanol
{2,7-dichloor-6-methyl-4-[(4-methylpiperidine-1-yl)methyl]chinoline-3yl}methanol
(1S)-1-{3-[(E)-2-(7-chloorchinoline-2-yl)vinyl]fenyl}-3-[2-(1-hydroxy-1methylethyl)fenyl]propaan-1-ol
methyl-2-((3S)-3-{3-[(E)-2-(7-chloorchinoline-2-yl)vinyl]fenyl}-3-hy
droxypropyl)benzoaat-hydraat
4-{3-chloor-4-[(cyclopropylcarbamoyl)amino]fenoxy}-7-methoxychinoli
ne-6-carboxamide
methyl[2-ethyl-6-(trifluormethyl)-1,2,3,4-tetrahydrochinoline-4-yl]carba
maat
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503290-66-2
503291-53-0
503293-98-9
848133-76-6
868210-14-4
936359-25-0

2933 59 95

939820-92-5
56-06-4
65-71-4
66-22-8
68-94-0
71-30-7
487-21-8
696-07-1
707-99-3
841-77-0
1780-26-3
2210-93-7
3056-33-5
3680-69-1
3934-20-1
5018-45-1
5081-87-8
5464-78-8
6928-85-4
7139-02-8
7280-37-7
7597-60-6
10310-21-1
13078-15-4
13889-98-0
14047-28-0
14080-23-0
16064-08-7
19690-23-4
19916-73-5
20535-83-5
20980-22-7
23680-84-4
27469-60-9
28888-44-0
35386-24-4
41078-70-0
41202-32-8
41202-77-1
52605-52-4
55112-42-0
55293-96-4
56177-80-1
57061-71-9
59703-00-3
59878-63-6

(3S,4aS,6S,8aR)-6-[3-chloor-2-(2H-tetrazool-5-yl)fenoxy]decahydro-3-iso
chinolinecarbonzuurhydrochloride
2-ethylbutyl-(3S,4aS,6S,8aR)-6-[3-chloor-2-(1H-tetrazool-5-yl)fenoxy]de
cahydro-3-isochinolinecarboxylaat-4-methylbenzeensulfonaat
(3S,4aS,6S,8aR)-6-hydroxy-2-(methoxycarbonyl)decahydroisochinoline-3carbonzuur
N-(4-chloor-3-cyaan-7-ethoxychinoline-6-yl)aceetamide
4-(4-{[(2S,4R)-4-[acetyl(4-chloorfenyl)amino]-2-methyl-3,4-dihydrochino
line-1(2H)-yl]carbonyl}fenoxy)-2,2-dimethylbutaanzuur
methyl-2-((R)-3-(3-((E)-2-(7-chloorchinoline-2-yl)vinyl)fenyl)-3-(((1-(hy
droxymethyl)cyclopropyl)methyl)sulfanyl)propyl)benzoaat
2-(ethylamino)-5-[2-(chinoline-4-yloxy)ethyl]nicotinezuur
2,6-diaminopyrimidine-4-ol
5-methyluracil
uracil
purine-6(1H)-on
cytosine
pteridine-2,4(1H,3H)-dion
5-jooduracil
6-amino-9H-purine-9-ylethanol
1-benzhydrylpiperazine
4,6-dichloor-2-methylpyrimidine
1-fenylpiperaziniumchloride
N-(9-acetyl-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purine-2-yl)aceetamide
4-chloor-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
2,4-dichloorpyrimidine
5,6-dimethoxypyrimidine-4-ylamine
3-(2-chloorethyl)chinazoline-2,4(1H,3H)-dion
1-(2-methoxyfenyl)piperazinehydrochloride
4-methylpiperazine-1-ylamine
2,6-dichloor-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidine
estropipaat
6-amino-5-formamido-1,3-dimethyluracil
2-amino-6-chloorpurine
1-(3-chloorfenyl)piperazinehydrochloride
1-acetylpiperazine
(R)-2-(6-amino-9H-purine-9-yl)-1-methylethanol
pyrimidine-2-carbonitril
6-joodchinazoline-4(1H)-on
6-jood-1H-purine-2-ylamine
6-(benzyloxy)-9H-purine-2-amine
6-methoxy-1H-purine-2-ylamine
2-(piperazine-1-yl)pyrimidine
4-amino-2-chloor-6,7-dimethoxychinazoline
1-(4,4′-difluorbenzhydryl)piperazine
6,7-dimethoxychinazoline-2,4(1H,3H)-dion
1-(2-methoxyfenyl)piperazine
3-(2-chloorethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4-on
1-(2-chloorfenyl)piperazinehydrochloride
1-(2,3-dichloorfenyl)piperazine
1-(3-chloorfenyl)-4-(3-chloorpropyl)piperazinehydrochloride
4-methylpiperazine-1-carbonylchloridehydrochloride
5,7-dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carbaldehyd
2-ethoxy-5-fluorpyrimidine-4(1H)-on
1-(2-chloorethyl)-4-[3-(trifluormethyl)fenyl]piperazinedihydrochloride
4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonylchloride
6-(5-chloorpyridine-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazine-5yl-piperazine-1-carboxylaat
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61379-64-4
64090-19-3
67914-60-7
67914-97-0
70849-60-4
75128-73-3
90213-66-4
93076-03-0
94021-22-4
97845-60-8
106461-41-0
111641-17-9
112733-28-5
112733-45-6
119532-26-2
124832-31-1
125224-62-6
132961-05-8
137234-74-3
137234-87-8
137281-39-1
140373-09-7
145012-50-6
145783-14-8
147149-89-1
147539-21-7
149062-75-9
150323-35-6
150728-13-5
156126-48-6
156126-53-3
156126-83-9
157810-81-6
160009-37-0
167465-36-3

171887-03-9
172015-79-1
179688-01-8
179688-29-0
183319-69-9
184177-81-9
188416-20-8

4-cyclopentylpiperazine-1-amine
1-(4-fluorfenyl)piperazinedihydrochloride
4-(4-acetylpiperazine-4-yl)fenol
4-(4-isopropylpiperazine-1-yl)fenol
1-(o-tolyl)piperazinehydrochloride
2-[(2-aceetamido-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purine-9-yl)methoxy]ethylacetaat
2,4-dichloor-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
3-(2-chloorethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine4-onhydrochloride
2-piperazine-1-ylpyrimidinedihydrochloride
2-(acetoxymethyl)-4-(2-amino-6-chloorpurine-9-yl)butylacetaat
2-sec-butyl-4-{4-[4-(4-hydroxyfenyl)piperazine-1-yl]fenyl}-2H-1,2,4-tria
zool-3(4H)-on
4-(piperazine-1-yl)-2,6-bis(pyrrolidine-1-yl)pyrimidine
ethyl-[3-(4-broom-2-fluorbenzyl)-7-chloor-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrochi
nazoline-1-yl]acetaat
ethyl-(7-chloor-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrochinazoline-1-yl)acetaat
1-(2,3-dichloorfenyl)piperazinehydrochloride
2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purine-9-yl)methoxy]ethyl-N-(benzy
loxycarbonyl)-L-valinaat
(1S)-2-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptaandihydrobromide
(Z)-3-{2-[4-(2,4-difluor-alfa-hydroxyiminobenzyl)piperidino]ethyl}6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4-on
4-chloor-6-ethyl-5-fluorpyrimidine
6-ethyl-5-fluorpyrimidine-4(1H)-on
4-[2-(2-amino-4-oxo-4,7-dihydro-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5yl)ethyl]benzoëzuur
4-{[(3-{[(2,2-dimethylpropanoyl)oxy]methyl}-2,7-dimethyl-4-oxo-3,4-di
hydrochinazoline-6-yl)methyl](prop-2-yn-1-yl)amino}-2-fluorbenzoëzuur
(7RS,9aRS)-perhydropyrido[1,2-a]pyrazine-7-ylmethanol
4,6-dichloor-5-nitro-2-(propylsulfanyl)pyrimidine
2-amino-5-broom-6-methylchinazoline-4(1H)-on
isopropyl[2-(piperazine-1-yl)-3-pyridyl]amine
1,3-dichloor-6,7,8,9,10,12-hexahydroazepino[2,1-b]chinazolinehydrochlo
ride
(3S)-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-(tert-butylcarbamoyl)piperazine
4,6-dichloor-5-(2-methoxyfenoxy)-2,2′-bipyrimidinyl
tetrabutylammonium-(6-jood-1H-purine-2-yl)amide
(1R,2R,3S)-2-amino-9-[2,3-bis(benzoyloxymethyl)cyclobutyl]-9H-purine6-on
(1R,2R,3S)-9-[2,3-bis(benzoyloxymethyl)cyclobutyl]-6-jood-9H-purine-2ylamine
(2R,4S)-2-benzyl-5-[2-(tert-butylcarbamoyl)-4-(3-pyridylmethyl)piperazi
ne-1-yl]-4-hydroxy-N-[(1S,2R)-2-hydroxyindan-1-yl]valeeramidesulfaat
methyl-4-(4-fluorfenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylmethaansulfonamido)pyri
midine-5-carboxylaat
(2R)-1-[4-((1aR,10bS)-1,1-difluor-1,1a,6,10b-tetrahydrodibenzo[a,e]cyclo
propa[c][7]annuleen-6-yl)piperazine-1-yl]-3-[(chinoline-5-yl)oxy]propaan2-oltrihydrochloride
N-(2-amino-4,6-dichloorpyrimidine-5-yl)formamide
[(1S,4R)-4-(2-amino-6-chloor-9H-purine-9-yl)cyclopent-2-enyl]methanol
hydrochloride
7-(benzyloxy)-6-methoxychinazolin-4(3H)-on
6,7-bis(2-methoxyethoxy)chinazoline-4(1H)-on
(3-ethynylfenyl)[6,7-bis(2-methoxyethoxy)chinazoline-4-yl]aminehydro
chloride
fenyl-{4-[4-(4-hydroxyfenyl)piperazine-1-yl]fenyl}carbamaat
3-(6-chloor-5-fluorpyrimidine-4-yl)-2-(2,4-difluorfenyl)-1-(1H-1,2,4-tria
zool-1-yl)butaan-2-olhydrochloride
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188416-28-6

4-(1-broomethyl)-6-chloor-5-fluorpyrimidine

188416-34-4

(2RS,3SR)-2-(2,4-difluorfenyl)-3-(5-fluorpyrimidine-4-yl)-1-(1H-1,2,4-tria
zool-1-yl)butaan-2-ol-(1R,4S)-2-oxobornaan-10-sulfonzuur (1:1)

192725-50-1

(2S)-3-methyl-2-(2-oxohexahydropyrimidine-1-yl)butaanzuur

192726-06-0

(2S)-N-[(1S,3S,4S)-4-amino-1-benzyl-3-hydroxy-5-fenylpentyl]-3-methyl2-(2-oxotetrahydropyrimidine-1(2H)-yl)butaanamide-5-oxopyrrolidine-2carbonzuur (1:1) (zout)

202138-50-9

bis[(isopropyloxycarbonyloxy)methyl-[(R)-2-(6-amino-9H-purine-9-yl)-1methylethoxy]methylfosfonaat-fumaarzuur (1:1)

214287-88-4

(4S)-6-chloor-4-(2-cyclopropylethynyl)-4-(trifluormethyl)-3,4-dihydrochi
nazoline-2(1H)-on

214287-99-7

(4S)-6-chloor-4-((E)-2-cyclopropylvinyl)-4-(trifluormethyl)-3,4-dihydrochi
nazoline-2(1H)-on

225916-82-5

8-chloor-5-((4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoyl)11-(4-methylpiperazine-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine

231278-20-9

N-{3-chloor-4-[(3-fluorbenzyl)oxy]fenyl}-6-joodchinazoline-4-amine

247565-04-4

(4S)-6-chloor-4-(cyclopropylethynyl)-3-((R)-1-fenylethyl)-4-(trifluor
methyl)-3,4-dihydrochinazoline-2(1H)-on

345217-02-9

1-[(1S,2S)-2-(benzyloxy)-1-ethylpropyl]-N-{4-[4-(4-hydroxyfenyl)piperazi
ne-1-yl]fenyl}hydrazine-1-carboxamide

356058-42-9

{2-[(4-fluorbenzyl)sulfanyl]-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-cyclopenta[d]py
rimidine-1-yl}azijnzuur

444731-74-2

N-(2-chloorpyrimidine-4-yl)-2,3-dimethyl-2H-indazool-6-amine

451487-18-6

2-[(4-fluorbenzyl)sulfanyl]-1,5,6,7-tetrahydro-4H-cyclopenta[d]pyrimidine4-on

518048-03-8

2-(1-amino-1-methylethyl)-N-(4-fluorbenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide

540737-29-9

3-{(3R,4R)-4-methyl-3-[methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-yl)ami
no]piperidine-1-yl}-3-oxopropaannitril 2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarboxy
laat

599179-03-0

1-(4,6-dimethylpyrimidine-5-carbonyl)-4-((3S)-4-{(1R)-2-methoxy-1-[4(trifluormethyl)fenyl]ethyl}-3-methylpiperazine-1-yl)-4-methylpiperidine
maleaat (1:1)

612494-10-7

1-{(1R)-2-methoxy-1-[4-(trifluormethyl)fenyl]ethyl}-2-methylpiperazineD-tartraat (1:1)

612543-01-8

1-(4,6-dimethylpyrimidine-5-carbonyl)piperidine-4-on

649761-23-9

(1S,2S,3S,5S)-5-[2-amino-6-(benzyloxy)-9H-purine-9-yl]-2-[(benzy
loxy)methyl]-3-[dimethyl(fenyl)silyl]-1-(hydroxymethyl)cyclopentaan-1-ol

649761-24-0

2-amino-9-{(1S,3R,4S)-3-[(benzyloxy)methyl]-4-[dimethyl(fenyl)silyl]-2methylideencyclopentyl}-9H-purine-6(1H)-on

654671-77-9

(2R)-4-oxo-4-[3-(trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]py
razine-7-yl]-1-(2,4,5-trifluorfenyl)butaan-2-aminefosfaat (1:1), hydraat

722543-31-9

2-{ethyl[3-({4-[(5-{2-[(3-fluorfenyl)amino]-2-oxoethyl}-1H-pyrazool-3yl)amino]chinazoline-7-yl}oxy)propyl]amino}ethyldihydrogeenfosfaat

865758-96-9

2-[(6-chloor-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidine-1(2H)-yl)me
thyl]benzonitril

869490-23-3

(3,3-difluorpyrrolidine-1-yl){(2S,4S)-4-[4-(pyrimidine-2-yl)piperazine-1yl]pyrrolidine-2-yl}methanon

934815-71-1

2-[3-(6-{[2-(2,4-dichloorfenyl)ethyl]amino}-2-methoxypyrimidine-4-yl)fe
nyl]-2-methylpropaanzuur, fosfaat

941678-49-5

(3R)-3-cyclopentyl-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-yl)-1H-pyrazool1-yl]propaannitril

941685-27-4

4-(1H-pyrazool-4-yl)-7-{[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}-7H-pyrrolo[2,3d]pyrimidine

941685-39-8

3-cyclopentyl-3-[4-(7-{[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}-7H-pyrrolo[2,3d]pyrimidine-4-yl)-1H-pyrazool-1-yl]propaannitril
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941685-40-1

(3R)-3-cyclopentyl-3-[4-(7-{[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}-7H-pyrro
lo[2,3-d]pyrimidine-4-yl)-1H-pyrazool-1-yl]propaannitril

941685-41-2

(3S)-3-cyclopentyl-3-[4-(7-{[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}-7H-pyrro
lo[2,3-d]pyrimidine-4-yl)-1H-pyrazool-1-yl]propaannitril

957187-34-7

[(8R)-8-(3,5-difluorfenyl)-10-oxo-6,9-diazaspiro[4.5]dec-9-yl]azijnzuur

1032066-96-8

2-amino-9-{(1S,3R,4S)-3-[(benzyloxy)methyl]-4-[fenyldimethylsilyl]-2methylideencyclopentyl}-1,9-dihydro-6H-purine-6-on
methaansulfonaat
(2:1)

1068967-96-3

N-(5-fluor-3-methyl-1H-indool-1-yl)-4-methyl-2-(pyridine-2-yl)pyrimidi
ne-5-carboxamide

1137917-12-4

3-{[6-(ethylsulfonyl)pyridine-3-yl]oxy}-5-{[(2S)-1-hydroxypropaan-2yl]oxy}benzoëzuur-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octaan (2:1)

1401419-78-0

2,3-dihydroxy-2,3-bis(fenylcarbonyl)butaandizuur—ethyl-[(8R)-8-(3,5-di
fluorfenyl)-10-oxo-6,9-diazaspiro[4.5] dec-9-yl]acetaat (1:1)

1401420-08-3

5-(benzylamino)-2-(3-methoxyfenyl)-7-(4-methylpiperazine-1-yl)[1,2,4]tri
azolo[1,5-a]chinoline-4-carbonitril—(2E)-but-2-eendioaat (2:1), hydraat

2933 69 80

58909-39-0

2933 79 00

4876-10-2

4-(broommthyl)chinoline-2(1H)-on

tetrahydro-2-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazine-5,6-dion

5006-66-6

6-hydroxynicotinezuur

5057-12-5

4,6,7,8-tetrahydrochinoline-2,5(1H,3H)-dion

5162-90-3

3-(2-oxo-1,2-dihydrochinoline-4-yl)alanine

5342-23-4

6-methoxy-4-methylchinoline-2(1H)-on

15362-40-0

1-(2,6-dichloorfenyl)indoline-2-on

17630-75-0

5-chloorindoline-2-on

20096-03-1

3,3-diethyl-5-(hydroxymethyl)pyridine-2,4(1H,3H)-dion

22246-18-0

7-hydroxy-3,4-dihydrochinolin-2(1H)-on

43200-81-3

6-(5-chloorpyridine-2-yl)-7-hydroxy-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazi
ne-5-on

49805-30-3

(±)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-een-3-on

54197-66-9

6-hydroxy-3,4-dihydrochinoline-2(1H)-on

56341-37-8

6-chloorindool-2(3H)-on

61516-73-2

ethyl-2-oxopyrrolidine-2-ylacetaat

71107-19-2

2-oxo-5-vinylpyrrolidine-3-carbonamide

75363-99-4

p-nitrobenzyl-(2R,5R,6S)-6-[(R)-1-hydroxyethyl]-3,7-dioxo-1-azabi
cyclo[3.2.0]heptaan-2-carboxylaat

76855-69-1

(3R,4R)-4-acetoxy-3-[(R)-1-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl]azetidin-2-on

79200-56-9

(1R,4S)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-een-3-on

80082-62-8

tetrabutylammonium-(2S,3S)-3-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-methyl-4oxoazetidine-1-sulfonaat

80082-65-1

(2S,3S)-3-amino-2-methyl-4-oxoazetidine-1-sulfonzuur

90776-59-3

4-nitrobenzyl-(4R,5R,6S)-3-(difenoxyfosforyloxy)-6-[(R)-1-hydroxyethyl]4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-een-2-carboxylaat

103335-41-7

methyl-3-oxo-4-aza-5-alfa-androst-1-een-17-beta-carboxylaat

103335-54-2

3-oxo-4-azaandrost-5-een-17-beta-carbonzuur

103335-55-3

3-oxo-4-aza-5-alfa-androstaan-17-beta-carbonzuur

105318-28-3

((2S,3S)-2-{(1R)-2-[(4-chloorfenyl)sulfanyl]-1-methyl-2-oxoethyl}-3-((1R)1-hydroxyethyl)-4-oxoazetidine-1-yl)azijnzuur

118289-55-7

6-chloor-5-(2-chloorethyl)indool-2(3H)-on

122852-75-9

5-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indool-1-on

132127-34-5

(3R,4S)-4-fenyl-3-hydroxyazetidine-2-on

133066-59-8

(3R,4S)-4-fenyl-2-oxoazetidine-3-ylacetaat

135297-22-2

(3S,4R)-3-[(R)-1-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl]-4-[(1R,3S)-3-methoxy2-oxocyclohexyl]azetidine-2-on

139122-76-2

4-(2-fenyl-2-methylhydrazino)-5,6-dihydro-2-pyridon
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141316-45-2
141646-08-4
148776-18-5
149107-92-6
159593-17-6
162142-14-5
175873-08-2
175873-10-6
198213-15-9
205881-86-3
244080-24-8
283173-50-2
303752-13-8
341031-54-7
425663-71-4
503614-91-3
536759-91-8
536760-29-9
586379-61-5
586414-48-4
813452-14-1

2933 99 80

0-00-0
58-00-4
256-96-2
494-19-9
1458-18-0
2380-94-1
2886-65-9
3641-08-5
4928-87-4
4928-88-5
5424-01-1
5521-55-1
6548-09-0
6969-71-7
7250-67-1
13183-79-4
13485-59-1
14907-27-8
16298-03-6
19686-05-6
21688-11-9

kalium-1-(1-hydroxyethyl)-5-methoxy-2-oxo-1,2,5,6,7,8,8a,8b-octahydroa
zeto[2,1-a]isoindool-4-carboxylaat
1-{[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy}ethyl-1-(1-hydroxyethyl)-5-methoxy-2oxo-1,2,5,6,7,8,8a,8b-octahydroazeto [2,1-a]isoindool-4-carboxylaat
(1-fenyl-2-oxopyrrolidine-3-yl)trifenylfosfoniumbromide
1-benzoyl-4-fenyl-3-(1-methoxy-1-methylethoxy)azetidine-2-on
4-tert-butylbenzyl-2-{(2R,3S)-3-[(R)-1-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl]-2[(1R,3S)-3-methoxy-2-oxocyclohexyl]-4-oxoazetidin-1-yl}-2-oxoacetaat
1-cyclopentyl-3-ethyl-1,4,5,6-tetrahydro-7H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-7-on
4-[(S)-3-amino-2-oxopyrrolidine-1-yl)benzonitrilhydrochloride
ethyl-3-(3-{(S)-1-[4-(N′2-hydroxyamidino)fenyl]-2-oxopyrrolidine-3yl}ureïdo)propionaat
natrium-3-(methoxycarbonyl)-2-oxo-1,2,5,6-tetrahydropyridine-4-olaat
6-fluor-2-fenyl-9-methyl-4-(pyrrolidine-1-carbonyl)-9H-pyrido[3,4-b]in
dool-1(2H)-on
1-ethyl-9-methoxy-2,6,7,12-tetrahydroindolo[2,3-a]chinolizine-4(3H)-on
8-fluor-2-{4-[(methylamino)methyl]fenyl}-1,3,4,5-tetrahydro-6H-azepi
no[5,4,3-cd]indool-6-on
1-cyclopentyl-3-ethyl-6-(4-methoxybenzyl)-1,4,5,6-tetrahydro-7H-pyrazo
lo[3,4-c]pyridine-7-on-4-methylbenzeen-1-sulfonaat
N-[2-(diethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluor-2-oxo-1,2-dihydro-3H-indool-3ylideen)methyl]-2,4-dimethylpyrrool-3-carboxamide-L-malaat (1:1)
(1S)-1-amino-3-methyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-3-benzazepine-2-onhydro
chloride
ethyl-1-(4-methoxyfenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidine-1-yl)fenyl]-4,5,6,7tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylaat
ethyl-1-(4-methoxyfenyl)-6-(4-nitrofenyl)-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-py
razolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylaat
3-chloor-1-(4-nitrofenyl)-5,6-dihydropyridine-2(1H)-on
methyl-3-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxopyridine-1(2H)-yl)-4-methylbenzoaat
(-)-3-{3-broom-4-[(2,4-difluorbenzyl)oxy]-6-methyl-2-oxopyridine-1(2H)yl}-N,4-dimethylbenzamide
(4S)-1-[(2S,3S,11bS)-2-amino-9,10-dimethoxy-1,3,4,6,7,11b-hexahydro2H-pyrido[2,1-a]isochinoline-3-yl]-4-(fluormethyl)pyrrolidine-2-ondi
hydrochloride
(6-ethyl-4,5-dioxohexahydropyridazine-3-carboxamido)(4-hydroxyfe
nyl)azijnzuur
(6aR)-6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]chinoline-10,11-diol
of apomorfine
5H-dibenzo[b,f]azepine
10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
methyl-3-amino-5,6-dichloorpyrazine-2-carboxylaat
4-hydroxyindool
7-chloor-5-(2-fluorfenyl)-1H-1,4-benzodiazepine-2(3H)-on
1H-1,2,4-triazool-3-carbonamide
1H-1,2,4-triazool-3-carbonzuur
methyl-1H-1,2,4-triazool-3-carboxylaat
3-aminopyrazine-2-carbonzuur
5-methylpyrazine-2-carbonzuur
5-broomtryptofaan
1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine-3(2H)-on
N-(2-chloorethyl)pyrrolidinehydrochloride
1-methyltetrazool-5-thiol
L-alanyl-L-proline
methyl-D-tryptofanaathydrochloride
methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylaat
2,8-dimethyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indool
N2-[(benzyloxy)carbonyl]-L-glutaminyl-L-asparaginyl-S-benzyl-L-cysteï
nyl-L-prolyl-L-leucylglycinamide
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21732-17-2
22162-51-2
26116-12-1
27387-31-1
31251-41-9
31560-19-7
31560-20-0
32065-66-0
35681-40-4
36916-19-5
37052-78-1
38150-27-5
39968-33-7
41340-36-7
51077-14-6
51856-79-2
52099-72-6
52602-39-8
54196-61-1
54196-62-2
55321-99-8
55408-10-1
59032-27-8
59467-63-9
59467-64-0
59467-69-5
59468-44-9
59469-29-3
59469-63-5
61607-68-9
64137-52-6
64838-55-7
65632-62-4
66242-82-8
66635-71-0
69048-98-2
70890-50-5
71056-57-0
71208-55-4
73963-42-5
75302-98-6
80076-47-7
80875-98-5
83783-69-1
84946-20-3
85440-79-5
86386-73-4
86386-75-6

1H-tetrazool-1-ylazijnzuur
1-(2-nitrobenzyl)-1H-pyrrool-2-carbaldehyd
1-ethylpyrrolidine-2-ylmethylamine
1,2,3,4-tetrahydro-9-methylcarbazool-4-on
8-chloor-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-11-on
trans-1-benzoyl-4-hydroxyproline
methyl-trans-1-benzoyl-4-hydroxyprolinaat
2-(dimethoxymethyl)chinoxaline-1,4-dioxide
1-(propaan-2-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazool-2-on
5-chloor-2-(3-methyl-4H-1,2,4-triazool-4-yl)benzofenon
5-methoxybenzimidazool-2-thiol
5-chloor-2-[3-(hydroxymethyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazool-4-yl]benzofe
non
3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine-3-ol
2-(7-ethyl-1H-indool-3-yl)ethanol
(2S)-1-(tert-butoxycarbonyl)azetidine-2-carbonzuur
methyl-1-methylpyrrool-2-ylacetaat
1-isopropenyl-1H-benzimidazool-2(3H)-on
9H-carbazool-4-ol
2′,5-dichloor-2-(3-methyl-4H-1,2,4-triazool-4-yl)benzofenon
2′,5-dichloor-2-[3-(hydroxymethyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazool-4-yl]benzo
fenon
3-oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carboxamide
ethyltetrazool-5-carboxylaat
natrium-1,2,3-triazool-5-thiolaat
7-chloor-5-(2-fluorfenyl)-2-(nitromethyleen)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodia
zepine
[7-chloor-5-(2-fluorfenyl)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2-yl]methy
lamine
8-chloor-6-(2-fluorfenyl)-1-methyl-3a,4-dihydro-3H-imidazo[1,5a][1,4]benzodiazepine
8-chloor-6-(2-fluorfenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine3-carbonzuur
[7-chloor-5-(2-fluorfenyl)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2-yl
methyl]ammoniumbis(maleaat)
7-chloor-5-(2-fluorfenyl)-3-methyl-2-(nitromethyleen)-2,3-dihydro-1H-1,4benzodiazepine-4-oxide
1-[2-(dimethylamino)ethyl]-4,5-dihydro-1H-tetrazool-5-thion
[3-(1H-benzimidazool-2-yl)propyl]methylamine
1-[(S)-3-(acetylthio)-2-methylpropionyl]-L-proline
(S)-1-(benzyloxycarbonyl)hexahydropyridazine-3-carbonzuur
dinatrium-2,5-dihydro-5-thiooxo-1H-tetrazool-1-ylmethaansulfonaat
isopropyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylaat
1-ethyl-1,2-dihydro-5H-tetrazool-5-on
3-amino-5-fenyl-7-methyl-1H-1,4-benzodiazepine-2(3H)-on
ethyl-1-methyl-5-nitroindool-2-carboxylaat
diethyl-(6-chloor-9H-carbazool-2-yl)methylmalonaat
5-(4-chloorbutyl)-1-cyclohexyl-1H-tetrazool
2-tert-butoxy-2-oxoethyl[1-(4-chloorbenzoyl)-5-methoxy-2-methylindool3-yl]acetaat
8,9-difluor-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]chinoline-2carbonzuur
(2S,3aS,7aS)-octahydro-1H-indool-2-carbonzuur
4-fluorbenzyl-1H-benzimidazool-2-ylamine
2-chloor-1-(4-fluorbenzyl)benzimidazool
2-methyl-1-nitrosoindoline
fluconazole
(INN)
(2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1yl)propan-2-ol)
2,4′-difluor-2-(1H-1,2,4-triazool-1-yl)acetofenonhydrochloride
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86404-63-9
87269-87-2
90657-55-9
92992-17-1
95885-13-5
96034-57-0
96107-94-7
96314-26-0
99724-19-3
100361-18-0
100491-29-0
103201-78-1
103300-89-6
103300-91-0
103831-11-4
105152-95-2
105641-23-4
106928-72-7
112193-77-8
113963-68-1
114873-37-9
119192-10-8
120807-02-5
120851-71-0
122536-48-5
122536-66-7
122536-91-8

122665-86-5
124750-53-4
127105-49-1
130404-91-0

131707-24-9
132026-12-1
134575-17-0
137733-33-6
139481-44-0
139592-99-7
141113-41-9
143322-57-0
143722-25-2
143824-78-6
145641-35-6

1-(2,4-difluorfenyl)-2-(1H-1,2,4-triazool-1-yl)ethaan-1-on
benzyl-(2S,3aS,6aS)-octahydrocyclopenta[b]pyrrool-2-carboxylaathydro
chloride
trans-4-cyclohexyl-2-prolinehydrochloride
1-(methoxycarbonyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-7-carbonzuur
5-ethyl-4-(2-fenoxyethyl)-4H-1,2,4-triazool-3(2H)-on
trans-4-hydroxy-1-(4-nitrobenzyloxycarbonyl)-L-proline
ethyl-1H-tetrazool-5-carboxylaatnatriumzout
(4S)-4-fenyl-L-proline
tert-butyl-[(RS)-pyrrolidine-3-yl]carbamaat
7-chloor-1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naftyridine-3-car
bonzuur
ethyl-7-chloor-1-(2,4-difluorfenyl)-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxonaftyridine-3carboxylaat
4-cyclohexylproline
N′6-trifluoroacetyl-L-lysyl-L-proline
1-{N′2-[(S)-1-ethoxycarbonyl-3-fenylpropyl]-N′6-trifluoroacetyllysyl}proli
ne
pyrrolidine-3-ylaminedihydrochloride
ethyl-7-(3-aminopyrrolidine-1-yl)-1-(2,4-difluorfenyl)-6-fluor-4-oxo-1,4-di
hydro-1,8-naftyridine-3-carboxylaat
N′6-trifluoroacetyl-L-lysyl-L-proline p-tolueensulfonaat
tert-butyl-(1S,9S)-9-ftaalimido-6,10-dioxooctahydropyridazo[1,2a][1,2]diazepine-1-carboxylaat
1,4,7,10-tetraazoniacyclododecaanbis(sulfaat)
3,4-di(indool-3-yl)-1-methylpyrrool-2,5-dion
1,4,7,10-tetraazacyclododecaan-1,4,7-triyltriazijnzuur
4-[(1H-1,2,4-triazool-1-yl)methyl]aniline
(4S)-N-benzoyl-4-(mesyloxy)-L-proline
trans-1-benzoyl-4-fenyl-L-proline
3-[(S)-3-(L-alanylamino)pyrrolidine-1-yl]-1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-1,4dihydro-1,8-naftyridine-3-carbonzuurhydrochloride
tert-butyl-{(S)-1-methyl-2-oxo-2-[(S)-pyrrolidine-3-ylamino]ethyl}carba
maat
7-{(S)-3-[(S)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-1-oxopropylamino]pyrrolidine1-yl}-1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naftyridine-3-carbon
zuur
ethyl-[3-(cyaanmethyl)-4-oxo-3,4-dihydroftaalazine-1-yl]acetaat
5-(4′-methylbifenyl-2-yl)-1-trityl-1H-tetrazool
methyl-(S)-2-amino-4-(1H-tetrazool-5-yl)butyraat
N-[(R)-2-({(R)-2-[(2-adamantyloxycarbonyl)amino]-3-(1H-indool-3-yl)-2methyl-1-oxopropyl}amino)-1-fenylethyl]succinamidezuur-1-deoxy-1-me
thylamino-D-glucitol (1:1)
ethyl-6-broom-5-hydroxy-1-methyl-2-[(fenylsulfanyl)methyl]-1H-indool-3carboxylaat
4-(2-methyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine-1-yl)benzoëzuur
tert-butyl-meso-3-azabicyclo[3.1.0]hex-6-ylcarbamaat
N′,N′-diethyl-N-(6-fenyl-5-propylpyridazine-3-yl)-2-methylpropaan-1,2diamine-fumaarzuur (2:3)
methyl-1-[(2′-cyaanbifenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazool-7-car
boxylaat
(Z)-1-[3-(3-chloor-4-cyclohexylfenyl)prop-2-enyl]hexahydro-1H-azepine
hydrochloride
(R)-2-(2,4-difluorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazool-1-yl)propaan-1,2-diol
5-broom-3-[(R)-1-methylpyrrolidine-2-ylmethyl]indool
2-(2-trityl-2H-tetrazool-5-yl)fenylboronzuur
N1-(tert-butoxycarbonyl)-N-[(9H-fluoreen-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-trypto
faan
benzyl-(2S,3aR,7aS)-octahydro-1H-indool-2-carboxylaathydrochloride
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149365-59-3
149365-62-8
149715-95-7
151860-16-1
152628-02-9
152628-03-0
153139-56-1
153435-96-2
155322-92-2
160194-26-3
160194-39-8
163457-23-6
166170-15-6
170142-29-7
171964-73-1
172733-42-5
176161-55-0
177932-89-7
178619-89-1
179528-39-3
180637-89-2
180915-94-0
180915-95-1
181827-47-4
182073-77-4
185453-89-8
188113-71-5
188978-02-1
190791-29-8
193077-87-1
193274-37-2
194602-25-0
194602-27-2
197143-35-4
204255-02-7
210288-67-8
210558-66-0
219909-83-8
221030-56-4
221148-46-5

dibenzyl-5,5′-[(3,4-diethylpyrrool-2,5-diyl)bis(methyleen)]bis[4-(3-me
thoxy-3-oxopropyl)-3-methylpyrrool-2-carboxylaat]
5,5′-[(3,4-diethylpyrrool-2,5-diyl)bis(methyleen)]bis[4-(3-hydroxypropyl)3-methylpyrrool-2-carbaldehyd]
(E)-(+)-2-(2,4-difluorfenyl)-1-{3-[4-(2,2,3,3-tetrafluorpropoxy)styryl]-1H1,2,4-triazool-1-yl}-3-(1H-1,2,4-triazool-1-yl)propaan-2-ol
meso-3-benzyl-6-nitro-3-azabicyclo[3.1.0]hexaan
1,4′-dimethyl-2′-propyl-1H,1′H-2,6′-bibenzimidazool
4-methyl-2-propylbenzimidazool-6-carbonzuur
3-dimethylaminomethyl-1,2,3,4-tetrahydro-9-methylcarbazool-4-on
ethyl-4,6-dichloor-3-formylindool-2-carboxylaat
(3R)-3-[(S)-1-(methylamino)ethyl]pyrrolidine
2-jood-4-(1H-1,2,4-triazool-1-ylmethyl)aniline
2-{5-[(1H-1,2,4-triazool-1-yl)methyl]indool-3-yl}ethaan-1-ol
3,3-difluorpyrrolidinehydrochloride
1-(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-D-proline
7-chloor-2-(4-methoxy-2-methylfenyl)-2,3-dihydro-5H-pyridazino[4,5b]chinoline-1,4,10-trion, natriumzout
[N-(4-methoxybenzoyl)-L-valyl]-N-[(1S)-3,3,3-trifluor-1-isopropyl-2-oxo
propyl]-L-prolinamide
natrium[(1-benzyl-2-ethyl-3-oxamoylindool-4-yl)oxy]acetaat
(5,6-dichloor-1H-benzimidazool-2-yl)isopropylamine
(4R,5S,6S,7R)-4,7-dibenzyl-1,3-bis(3-aminobenzyl)-5,6-dihydroxyhexa
hydro-2H-1,3-diazepine-2-ondimethaansulfonaat
6,7-dichloor-2,3-dimethoxychinoxaline-5-ylamine
N-(bifenyl-2-yl)-4-[(2-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazo[4,5-d][1]benzazepi
ne-6-yl)carbonyl]benzamide
3-[((2R)-1-methylpyrrolidine-2-yl)methyl]-5-[(E)-2-(fenylsulfonyl)vinyl]in
dool
1-{2-[4-(6-methoxy-3,4-dihydro-1-naftyl)fenoxy]ethyl}pyrrolidine
1-{2-[4-(2-broom-6-methoxy-3,4-dihydro-1-naftyl)fenoxy]ethyl}pyrrolidi
ne
[N-(methoxycarbonyl)-L-valyl]-L-proline
N′-[N-methoxycarbonyl-L-valyl]-N-[(S)-3,3,3-trifluor-1-isopropyl-2-oxo
propyl]-L-prolinamide
7-ethyl-3-[2-(trimethylsilyloxy)ethyl]indool
1-acetyl-3-[((2R)-1-methylpyrrolidine-2-yl)methyl]-5-[(E)-2-(fenylsulfo
nyl)vinyl]indool
(4R,5S,6S,7R)-1-[(3-amino-1H-indazool-5-yl)methyl]-4,7-dibenzyl-3-butyl5,6-dihydroxyhexahydro-2H-1,3-diazepine-2-on
(5R,6S)-6-fenyl-5-[4-(2-pyrrolidinoethoxy)fenyl]-5,6,7,8-tetrahydro-2-naf
tol-(-)-wijnsteenzuur (1:1)
[(2S)-7-(2-methoxy-2-oxoethyl)-4-methyl-3-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4benzodiazepine-2-yl]azijnzuur
3a-benzyl-2-methyl-2,3a,4,5,6,7-hexahydro-3H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3on-L-tartraat
dibenzyl-1-(2,4-difluorofenyl)-2-(1H-1,2,4-triazool-1-yl)-1-(1H-1,2,4-tria
zool-1-ylmethyl)ethylfosfaat
difenyl[(S)-pyrrolidine-3-yl]acetonitrilhydrobromide
(3Z)-4-(aminomethyl)pyrrolidine-3-on-O-methyloximdihydrochloride
ethyl-(1R,5R,6R)-5-(1-ethylpropoxy)-7-azabicyclo[4.1.0]hept-3-een-3-car
boxylaat
[(2S)-7-jood-4-methyl-3-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepine-2yl]azijnzuur
(1R,2S)-1-fenyl-2-pyrrolidine-1-ylpropaan-1-olhydrochloride
3-((4S)-4-sulfanyl-L-prolinamido)benzoëzuurhydrochloride
2-(4-fluorfenyl)-4-(3-hydroxy-3-methylbutoxy)-5-(4-mesylfenyl)pyridazi
ne-3(2H)-on
2-(4-ethoxyfenyl)-3-(4-mesylfenyl)pyrazolo[1,5-b]pyridazine
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227025-33-4

1-benzyl-4H-imidazo[4,5,1-ij]chinoline-2(1H)-on

235106-62-4

2,2′-[(4-hydroxyfenyl)methyleen]bis(4-{(E)-[(5-methyl-1H-tetrazool-1yl)imino]methyl}fenol)

239463-85-5

3-{5-[(2R)-2-aminopropyl]-7-cyaan-2,3-dihydro-1H-indool-1-yl}propyl
benzoaat-(2R,3R)-2,3-dihydroxybutaandioaat

244191-95-5

α-L-aspartyl-N6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysyl-N1-(tert-butoxycarbonyl)-Ltryptofyl-L-alanyl-O-tert-butyl-L-seryl-L-leucyl-N1-(tert-butoxycarbonyl)L-tryptofyl-N-trityl-L-asparaginyl-N1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptofyl-Lfenylalaninamide, tert-butylester

244191-96-6

N-[(9H-fluoreen-9-ylmethoxy)carbonyl]-α-L-aspartyl-N6-(tert-butoxycarbo
nyl)-L-lysyl-N1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptofyl-L-alanyl-O-tert-butyl-Lseryl-L-leucyl-N1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptofyl-N-trityl-L-asparaginylN1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptofaan, 1-tert-butylester

244244-29-9

N-[(9H-fluoreen-9-ylmethoxy)carbonyl]-α-L-glutamyl-N6-(tert-butoxycar
bonyl)-L-lysyl-N-trityl-L-asparaginyl-α-L-glutamyl-N-trityl-L-glutaminylα-L-glutamyl-L-leucyl-L-leucyl-α-L-glutamyl-L-leucyl-α-L-aspartyl-N6(tert-butoxycarbonyl)-L-lysyl-N1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptofyl-L-ala
nyl-O-tert-butyl-L-seryl-L-leucyl-N1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptofyl-Ntrityl-L-asparaginyl-N1-(tert-butoxycarbonyl)-L-tryptofyl-L-fenylalaninami
de, penta-tert-butylester

244244-31-3

α-L-glutamyl-N6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysyl-N-trityl-L-asparaginyl-α-Lglutamyl-N-trityl-L-glutaminyl-α-L-glutamyl-L-leucyl-L-leucyl-α-L-gluta
myl-L-leucyl-α-L-aspartyl-N6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysyl-N1-(tert-bu
toxycarbonyl)-L-tryptofyl-L-alanyl-O-tert-butyl-L-seryl-L-leucyl-N1-(tertbutoxycarbonyl)-L-tryptofyl-N-trityl-L-asparaginyl-N1-(tert-butoxycarbo
nyl)-L-tryptofyl-L-fenylalaninamide, penta-tert-butylester, monohydrochlo
ride

251579-55-2

(N-acetyl-N-methylglycyl)glycylvalyl-D-alloisoleucyltreonylnorvalylisoleu
cylarginyl(N-ethylprolinamide)monoacetaat (zout)

252742-72-6

5-(chloormethyl)-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazool-3-on

259793-88-9

6-broom-3-oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carboxamide

261953-36-0

6-jood-1H-indazool

269731-84-2

(5R,6R)-1-benzyl-5-hydroxy-6-(methylamino)-5,6-dihydro-4H-imida
zo[4,5,1-ij]chinoline-2(1H)-on

272107-22-9

3,10-dibroom-8-chloor-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyri
dine

288385-88-6

4-fluor-2-methyl-1H-indool-5-ol

346412-97-3

1-aminopyridaziniumhexafluorofosfaat(1-)

361440-67-7

tert-butyl-(1S,3S,5S)-3-carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hexaan-2-carboxy
laat

442526-89-8

isoleucylarginyl(N-ethylprolinamide)dihydrochloride

444731-72-0

2,3-dimethyl-2H-indazool-6-amine

481659-93-2

ethyl-1-methyl-5-[4′-(trifluormethyl)bifenyl-2-carboxamido]indool-2-car
boxylaat

481659-96-5

kalium-1-methyl-5-[4′-(trifluormethyl)bifenyl-2-carboxamido]indool-2-car
boxylaat

503293-47-8

5-(2-chloor-6-fluorfenyl)-2H-tetrazool

557101-39-0

ethyl-2-amino-9,10-dimethoxy-1,6,7,11b-tetrahydro-4H-pyrido[2,1-a]iso
chinoline-3-carboxylaat

606143-52-6

5-[(4-broom-2-chloorfenyl)amino]-4-fluor-N-(2-hydroxyethoxy)-1-methyl1H-benzimidazool-6-carboxamide

631916-97-7

(2S)-N-{4-[(Z)-amino(methoxyimino)methyl]benzyl}-1-{(2R)-2-[3-chloor5-(difluormethoxy)fenyl]-2-hydroxyethanoyl}azetidine-2-carboxamidebenzeensulfonzuur (1:1)

649735-46-6

(2R)-1-({4-[(4-fluor-2-methyl-1H-indool-5-yl)oxy]-5-methylpyrrolo[2,1f][1,2,4]triazine-6-yl}oxy)propaan-2-ol

709031-38-9

tert-butyl (2S)-2-carbamoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrool-1-carboxylaat
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GN-code

2933 99 80

CAS RN

Benaming
(vervolg)

709031-43-6
709031-45-8
796967-16-3
872206-47-8
912444-00-9
912445-36-4
942436-93-3
942437-37-8
948846-40-0
952490-01-6
1000164-36-2

1137606-74-6
1145655-58-8

2934 10 00

1246733-24-3
1253734-75-6
1256462-18-6
556-90-1
2295-31-0
29676-71-9
34272-64-5
38585-74-9
64485-82-1
64485-88-7
64486-18-6
64987-03-7
64987-06-0
65872-41-5
65872-43-7
66215-71-2
66339-00-2
68672-66-2
76823-93-3
88023-65-8
88046-01-9
102199-36-0
105889-80-3
110130-88-6
119154-86-8

tert-butyl-[(1S)-2-[(1S,3S,5S)-3-cyaan-2-azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl]-1-(3hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)] dec-1-yl)-2-oxoethyl]carbamaat
(1S,3S,5S)-2-azabicyclo[3.1.0]hexaan-3-carboxamidemethaansulfonaat
1-[4-(3-amino-1H-indazool-4-yl)fenyl]-3-(2-fluor-5-methylfenyl)ureum
5-methyl-4-oxo-1,4-dihydropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine-6-yl 2,2-dimethyl
propanoaat
2-[(2R)-2-methylpyrrolidine-2-yl]-1H-benzimidazool-4-carboxamide
2-[(2S)-2-methylpyrrolidine-2-yl]-1H-benzimidazool-4-carboxamidedi
hydrochloride
4-amino-8-(2,5-dimethoxyfenyl)-N-propylcinnoline-3-carboxamide
4-amino-8-(2-fluor-6-methoxyfenyl)-N-propylcinnoline-3-carboxamide
(2S,3S)-2,3-bis[(fenylcarbonyl)oxy]butaandizuur-ethyl-(3aR,6aR)-hexa
hydropyrrolo[3,4-b]pyrrool-5(1H)-carboxylaat (1:1)
4-[(4-fluor-2-methyl-1H-indool-5-yl)oxy]-5-methylpyrrolo[2,1-f][1,2,4]tria
zine-6-yl-2,2-dimethylpropanoaat
(5S,8S,11S,14S,17S,20S,23S,26S,29S,32S,35S,38S )-5-(3-amino-3-oxopro
pyl)-20-benzyl-23-[(2S)-butaan-2-yl]-14,38-bis{4-[(tert-butoxycarbo
nyl)amino]butyl}-29-{[1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indool-3-yl]methyl}17-(3-tert-butoxy-3-oxopropyl)-1-(1H-fluoreen-9-yl)-8,11,26,41,41-penta
methyl-32-(2-methylpropyl)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-trideca
oxo-35-(propaan-2-yl)-2-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40-tride
caazadotetracontaan-42-zuur
6-fluor-3-oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carbonitril-N-cyclohexylcyclohexaa
namine (1:1)
1-[4-(3-amino-1H-indazool-4-yl)fenyl]-3-(2-fluor-5-methylfenyl)ureum
hydrochloride
methyl-1-tert-butyl-2-hydroxy-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylaat
5-fluor-1-(3-fluorbenzyl)-N-(1H-indool-5-yl)-1H-indool-2-carboxamide
1,4,7,10-tetraazacyclododecaan-1,4,7-triazijnzuursulfaat
2-imino-1,3-thiazool-4-on
thiazolidine-2,4-dion
(2-amino-1,3-thiazool-4-yl)azijnzuur
(4-methyl-2-sulfanyl-1,3-thiazool-5-yl)azijnzuur
thiazool-5-ylmethanol
ethyl-2-(2-amino-1,3-thiazool-4-yl)-2-hydroxyiminoacetaat
ethyl-(Z)-2-(2-aminothiazool-4-yl)-2-(methoxyimino)acetaat
(Z)-2-[2-(chlooraceetamido)thiazool-4-yl]-2-(methoxyimino)azijnzuur
ethyl-(2-formamido-1,3-thiazool-4-yl)glyoxylaat
(2-formamido-1,3-thiazool-4-yl)glyoxylzuur
(Z)-2-(2-aminothiazool-4-yl)-2-methoxyiminoazijnzuur
2-(2-formamido-1,3-thiazool-4-yl)-2-methoxyiminoazijnzuur
(Z)-2-methoxyimino-2-[2-(tritylamino)thiazool-4-yl]azijnzuur
ethyl-2-(hydroxyimino)-2-[2-(tritylamino)thiazool-4-yl]acetaathydrochlori
de
(2Z)-{[(1-tert-butoxy-2-methyl-1-oxopropaan-2-yl)oxy]imino}[2-(tritylami
no)-1,3-thiazool-4-yl]ethaanzuur
1-{4-[(2-cyaanethyl)thiomethyl]thiazool-2-yl}guanidine
kalium-3-[(2-formamido-1,3-thiazool-4-yl)oxoaceetamido]-2-methyl-4oxoazetidine-1-sulfonaat
2-guanidinothiazool-4-ylmethylcarbamimidothioaatdihydrochloride
(2E)-2-(2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-1,3-thiazool-4-yl)-5-[(3-methyl
but-2-een-1-yl)oxy]-5-oxopent-2-eenzuur
pivaloyloxymethyl-7-{(Z)-2-[2-(tert-butoxycarbonylamino)thiazool-4yl]pent-2-enamido}-3-(carbamoyloxymethyl)-3-cefem-4-carboxylaat
(2Z)-[(acetyloxy)imino](2-amino-1,3-thiazool-4-yl)ethaanzuur
(Z)-2-(2-amino-1,3-thiazool-4-yl)-2-methoxyiminoacetylchloridehydrochlo
ride
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2934 10 00

2934 20 80

2934 30 90

CAS RN

Benaming
(vervolg)

127660-04-2

natrium-(2Z)-(2-amino-1,3-thiazool-4-yl)(hydroxyimino)ethanoaat

136401-69-9

(Z)-5-{4-[2-(5-ethylpyridine-2-yl)ethoxy]benzylideen}-1,3-thiazolidine2,4-dion

139340-56-0

{5-[(Z)-3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxybenzylideen]-4-oxo-4,5-dihydrothia
zool-2-yl}ammoniummethaansulfonaat

154212-59-6

4-nitrofenylthiazool-5-ylmethylcarbonaathydrochloride

154212-61-0

N-[2-isopropylthiazool-4-ylmethyl(methyl)carbamoyl]-L-valine

161798-03-4

ethyl-2-(3-formyl-4-isobutoxyfenyl)-4-methylthiazool-5-carboxylaat

162208-27-7

O-[2-(2-amino-1,3-thiazool-4-yl)-2-((Z)-methoxyimino)acetyl]-O,O-diet
hylfosforothioaat

162208-28-8

O-(2-(2-aminothiazool-4-yl)-2-{[1-(tert-butoxycarbonyl)-1-methylet
hoxy]imino}acetyl)-O′,O″-diethylfosforothioaat

171485-87-3

2-[4-(2-amino-4-oxo-4,5-dihydrothiazool-5-ylmethyl)fenoxymethyl]2,5,7,8-tetramethylchromaan-6-ylacetaat

174761-17-2

benzhydryl-7-{(Z)-2-[2-(tert-butoxycarbonylamino)thiazool-4-yl]-4-(3-me
thylbut-2-enyloxycarbonyl)but-2-enamido}-3-cefem-4-carboxylaat

179258-52-7

tert-butyl-(7Z)-7-(2-amino-1,3-thiazool-5-yl)-4-ethoxy-10,10-dimethyl-6oxo-3,5,9-trioxa-8-aza-4-fosfaundec-7-een-11-oaat-4-oxide

180144-61-0

3-{[4-(4-amidinofenyl)thiazool-2-yl][1-(carboxymethyl)-4-piperidyl]ami
no}propionzuur

186538-00-1

3-[(2S,3S)-4-fenyl-2-hydroxy-3-(3-hydroxy-2-methylbenzamido)butanoyl]5,5-dimethyl-N-(2-methylbenzyl)-1,3-thiazolidine-4-carboxamide

189448-35-9

(7R)-7-[(2E)-2-(2-amino-5-chloor-1,3-thiazool-4-yl)-2-(hydroxyimi
no)aceetamido]-3-[(3-{[(2-aminoethyl)sulfanyl]methyl}pyridine-4-yl)sulfa
nyl]-3,4-didehydrocefam-4-carbonzuur

190841-79-3

ethyl-3-({4-[4-(N-ethoxycarbonylamidino)fenyl]thiazool-2-yl}[1-(ethoxy
carbonylmethyl)-4-piperidyl]amino)propionaat

213252-19-8

5-[(2,4-dioxo-1,3-thiazolidine-5-yl)methyl]-2-methoxy-N-[4-(trifluor
methyl)benzyl]benzamide

221671-63-2

kalium(2-{N-[4-(4-chloor-2,5-dimethoxyfenyl)-5-(2-cyclohexylethyl)-1,3thiazool-2-yl]carbamoyl}-5,7-dimethylindoline-1-yl)acetaat

224631-15-6

2,5-dioxopyrrolidine-1-yl-N-{N-[(2-isopropyl-1,3-thiazool-4-yl)methyl]-Nmethylcarbamoyl}-L-valinaat

291536-35-1

(5Z)-5-(4-fluorbenzylideen)-1,3-thiazolidine-2,4-dion

302964-08-5

N-(2-chloor-6-methylfenyl)-2-[(6-chloor-2-methylpyrimidine-4-yl)amino]1,3-thiazool-5-carboxamide

302964-24-5

2-amino-N-(2-chloor-6-methylfenyl)-1,3-thiazool-5-carboxamide

478410-84-3

(4R)-N-allyl-3-[(2S,3S)-4-fenyl-2-hydroxy-3-(3-hydroxy-2-methylbenzami
do)butanoyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxamide

752253-39-7

4-(2-chloor-4-methoxy-5-methylfenyl)-N-[(1S)-2-cyclopropyl-1-(3-fluor-4methylfenyl)ethyl]-5-methyl-N-(prop-2-yn-1-yl)-1,3-thiazool-2-amine

866920-24-3

3-[2-chloor-4-({4-methyl-2-[4-(trifluormethyl)fenyl]-1,3-thiazool-5-yl}me
thoxy)fenyl]-1,2,4-oxadiazool-5(4H)-on

914361-45-8

L-lysine - {[(2R,3R)-3-[4-(4-cyaanfenyl)-1,3-thiazool-2-yl]-2-(2,4-difluor
fenyl)-1-(1H-1,2,4-triazool-1-yl)butaan-2-yl]oxy}methyldihydrogeenfos
faat-ethanol (1:1:1)

80756-85-0

S-(benzothiazool-2-yl)-(Z)-2-(2-aminothiazool-4-yl)-2-methoxyiminothio
acetaat

87691-88-1

1-(1,2-benzisothiazool-3-yl)piperazinehydrochloride

89604-92-2

tert-butyl-2-{[1-(2-aminothiazool-4-yl)-2-(benzisothiazool-2-ylthio)-2-oxo
ethylideen]aminooxy}-2-methylpropionaat

177785-47-6

(2S,3S)-3-methyl-2-(3-oxo-2,3-dihydro-1,2-benzisothiazool-2-yl)valeriaan
zuur

92-39-7

2-chloorfenothiazine

6631-94-3

2-acetylfenothiazine

32338-15-1
2934 99 60

957-68-6

fenothiazine-2-ylamine
7-aminocefalosporaanzuur
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GN-code

2934 99 90

CAS RN

50-89-5
58-61-7
63-37-6
98-03-3
551-16-6
940-69-2
1463-10-1
3083-77-0
3158-91-6
4097-22-7
4295-65-2
4462-55-9
4691-65-0
4923-87-9
5271-67-0
6504-57-0
7481-90-5
13062-59-4
13636-02-7
14282-76-9
16883-16-2
17381-54-3
18686-82-3
20893-30-5
21080-92-2
22252-43-3
22720-75-8
24209-38-9
24209-43-6
24683-26-9
24701-69-7
25229-97-4
25629-50-9
25954-21-6
26638-53-9
27255-72-7
28092-62-8
28657-79-6
28783-41-7
29490-19-5
29706-84-1
29707-62-8
30165-96-9
30246-33-4
32231-06-4
36923-17-8
37539-03-0
38313-48-3
39098-97-0
39754-02-4

Benaming

thymidine
adenosine
cytidine-5′-(dihydrogeenfosfaat)
thiofeen-2-carbaldehyd
6-aminopenicillaanzuur
DL-5-(1,2-dithiolaan-3-yl)valeeramide
5-methyluridine
1-(beta-D-arabinofuranosyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dion
2-chloordibenzo[b,f][1,4]oxazepine-11(10H)-on
2′,3′-dideoxyadenosine
2-chloor-9-(3-dimethylaminopropyl)-9H-thioxantheen-9-ol
3-(2,6-dichloorfenyl)-5-methylisoxazool-4-carbonylchloride
inosine-5′-dinatriumfosfaat
5-broom-1-benzothiofeen
thiofeen-2-carbonylchloride
4-[3-fenyl-3-hydroxy-3-(thiofeen-2-yl)propyl]-4-methylmorfoline-4-ium
methylsulfaat
1-(3,5-anhydro-2-deoxy-β-D-treo-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine2,4(1H,3H)-dion
4-morfoline-2-ylpyrocatecholhydrochloride
(RS)-3-(dimethylamino)-1-(2-thienyl)propaan-1-ol
2-broom-3-methylthiofeen
3-fenyl-5-methylisoxazool-4-carbonylchloride
(1-benzothiofeen-5-yl)azijnzuur
1,3,4-thiadiazool-2-thiol
2-thienylacetonitril
3-thiënylmalonzuur
7-amino-3-methyl-3-cefem-4-carbonzuur
2-acetylbenzo[b]thiofeen
7-amino-3-(1-methyltetrazool-5-ylthiomethyl)-3-cefem-4-carbonzuur
(7R)-7-amino-3-[2-(1,3,4-thiadiazool-2-ylsulfanyl)ethyl]-3,4-didehydroce
fam-4-carbonzuur
ethyl-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylaat-1,1-dioxide
7-amino-3-methoxymethyl-3-cefem-4-carbonzuur
2-cyaan-3-morfolinoacrylamide
3-(2-chloorfenyl)-5-methylisoxazool-4-carbonylchloride
5-methyluridinehemihydraat
3-chloor-6-methyldibenzo[c,f][1,2]thiazepine-11(6H)-on-5,5-dioxide
7-(fenylaceetamido)-3-methyl-3-cefem-4-carbonzuur
(3aS,6aR)-1,3-dibenzyl-2,3,3a,4,6,6a-hexahydro-1H-furo[3,4-d]imidazool2,4-dion
1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-1,3-dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carbonitril
4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridinehydrochloride
5-methyl-1,3,4-thiadiazool-2-thiol
3′-azido-3′-deoxy-5′-O-tritylthymidine
4-nitrobenzyl-6-(2-fenoxyaceetamido)penicillanaat-1-oxide
4-(4-chloor-1,2,5-thiadiazool-3-yl)morfoline
7-amino-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazool-2-yl)thiomethyl]-3-cefem-4-car
bonzuur
1-piperonylpiperazine
(7R)-7-amino-3,4-didehydrocefam-4-carbonzuur
(7R)-7-amino-3-[(1H-1,2,3-triazool-4-ylsulfanyl)methyl]-3,4-didehydroce
fam-4-carbonzuur
3′,5′-anhydrothymidine
2-thiënylacetylchloride
7-[(R)-amino(fenyl)aceetamido]-3-methyl-3-cefem-4-carbonzuur-dimethyl
formamide (2:1)
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Benaming
(vervolg)

39925-10-5

methyl-1-(2,3,5-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-1H-1,2,4-triazool-3-car
boxylaat

40172-95-0

1-(2-furoyl)piperazine

42399-49-5

(2S,3S)-3-hydroxy-2-(4-methoxyfenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepine4(5H)-on

51762-51-7

benzhydryl-7-(fenylaceetamido)-3-hydroxycepham-4-carboxylaat

51818-85-0

7-[(D)-mandelamido]cefalosporaanzuur

53994-69-7

(7R)-7-amino-3-chloor-3,4-didehydrocefam-4-carbonzuur

53994-83-5

4-nitrobenzyl-7-amino-3-chloor-3-cefem-4-carboxylaat

55612-11-8

5′-O-tritylthymidine

59337-92-7

methyl-3-(chloorsulfonyl)thiofeen-2-carboxylaat

59804-25-0

methyl-4-hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxylaat1,1-dioxide

61807-78-1

7-(broomaceetamido)-7-methoxy-3-{[(1-methyl-1H-tetrazool-5-yl)sulfa
nyl]methyl}-3,4-didehydrocefam-4-carbonzuur

63074-07-7

1-(tetrahydro-2-furoyl)piperazine

63427-57-6

4-nitrobenzyl-3-methyleen-7-(fenoxyaceetamido)cefam-4-carboxylaat-5oxide

63457-21-6

difenylmethyl-2-(3-benzyl-7-oxo-4-thia-2,6-diazabicyclo[3.2.0]hept-2-een6-yl)-3-methylbut-3-enoaat

63675-74-1

6-methoxy-2-(4-methoxyfenyl)benzo[b]thiofeen

63877-96-3

2-(4-fluorbenzyl)thiofeen

67914-85-6

cis-2-(2,4-dichloorfenyl)-2-(1H-1,2,4-triazool-1-ylmethyl)-1,3-dioxolaan-4ylmethanol

67978-05-6

difenylmethyl-(2R)-3-methyl-2-[(1R,5S)-3-(4-methylfenyl)-7-oxo-4-oxa2,6-diazabicyclo[3.2.0]hept-2-een-6-yl]but-3-enoaat

68350-02-7

(7R)-7-amino-3-{[(1-methyl-1H-tetrazool-5-yl)sulfanyl]methyl}-3,4-dide
hydrocefam-4-carbonzuurhydrochloride

69399-79-7

3-(2-chloor-6-fluorfenyl)-5-methylisoxazool-4-carbonylchloride

70035-75-5

difenylmethyl-(7S)-7-(broomaceetamido)-7-methoxy-3-{[(1-methyl-1H-te
trazool-5-yl)sulfanyl]methyl}-3,4-didehydrocefam-4-carboxylaat

70918-74-0

1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)piperazinehydrochloride

71420-85-4

7-amino-3-[1-(sulfomethyl)-1H-tetrazool-5-ylthiomethyl]-3-cefem-4-car
bonzuurnatriumzout

75776-79-3

1,4-dithia-7-azaspiro[4.4]nonaan-8-carbonzuurhydrobromide

76247-39-7

joodmethylpenicillanaat-1,1-dioxide

76646-91-8

(3S)-6,6-dibroom-2,2-dimethylpenam-3-carbonzuur-1,1-dioxide

76801-85-9

(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-{[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xy
lo-hexopyranosyl]oxy}-1-oxa-6-azacyclopentadecaan-15-on

77887-68-4

benzhydryl-6-(4-methylbenzamido)penicillanaat-4-oxide

78850-37-0

methyl-(3aR,4R,7aR)-2-methyl-4-[(1S,2R)-1,2,3-triacetoxypropyl]-3a,7a-di
hydro-4H-pyrano[3,4-d]oxazool-6-carboxylaat

79349-82-9

trans-(7R)-7-amino-3-vinyl-3,4-didehydrocefam-4-carbonzuur

80370-59-8

7-amino-3-(2-furoylthiomethyl)-3-cefem-4-carbonzuur

84682-23-5

2-(2,4-dichloorfenyl)-2-(1H-imidazool-1-ylmethyl)-1,3-dioxolaan-4-yl
methanol

84793-24-8

ethyl-(S)-2-[(S)-4-methyl-2,5-dioxo-1,3-oxazolidine-3-yl]-4-fenylbutyraat

84915-43-5

(3S)-2,2-dimethyl-1,4-thiazinaan-3-carbonzuur

85006-31-1

methyl-3-amino-4-methylthiofeen-2-carboxylaat

86639-52-3

(4S)-4,11-diethyl-4,9-dihydroxy-1H,12H-pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2b]chinoline-3,14(4H,12H)-dion

87932-78-3

3-acetoxymethyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-fenylaceetamido]-3-cefem-4-car
bonzuur
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92096-37-2
93183-15-4
94732-98-6
96219-87-3
96803-30-4
98796-51-1
98796-53-3
100988-63-4
102212-98-6
103788-59-6
103788-65-4
104146-10-3
104218-44-2
104795-66-6
104795-67-7
104795-68-8
106447-44-3
108895-45-0
110314-42-6
110351-94-5
110483-43-7
112913-94-7
113891-01-3
114341-88-7
115787-67-2
116539-55-0
116833-10-4
117829-20-6
119221-49-7
120788-03-6
122567-97-9
124492-04-2
125995-03-1
126429-09-2
126813-11-4
127000-90-2
127111-98-2
130209-90-4
130800-76-9

difenylmethyl-(7R)-3-(mesyloxy)-7-(fenylaceetamido)-3,4-didehydroce
fam-4-carboxylaat
2′-deoxy-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-N2-isobutyrylguanosine-3′-(2-cyaan
ethyldiisopropylfosforamidiet)
1-(1-{3-[2-(4-fluorfenyl)-1,3-dioxolaan-2-yl]propyl}-4-piperidyl)-2,3-di
hydro-1H-benzimidazool-2-thion
(3-aminopyrazool-4-yl)(2-thienyl)methanon
2-(1-benzothiofeen-5-yl)ethanol
2′-deoxy-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)thymidine-3′-(2-cyaanethyldiisopropyl
fosforamidiet)
N6-benzoyl-2′-deoxy-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)adenosine-3′-(2-cyaan
ethyldiisopropylfosforamidiet)
1-[((7R)-7-amino-4-carboxy-3,4-didehydrocefam-3-yl)methyl]pyridinium
jodide
N4-benzoyl-2′-deoxy-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)cytidine-3′-(2-cyaanethyl
diisopropylfosforamidiet)
4-[2-(2-fenyl-5-methyl-1,3-oxazool-4-yl)ethoxy]benzaldehyd
2-(2-fenyl-5-methyl-1,3-oxazool-4-yl)ethaan-1-ol
4-methoxybenzyl-3-chloormethyl-7-(2-fenylaceetamido)-3-cefem-4-car
boxylaat
3′-O-mesyl-5′-O-tritylthymidine
3-isopropoxy-5-methoxy-N-(1H-tetrazool-5-yl)benzo[b]thiofeen-2-carbona
mide
3-isopropoxy-5-methoxy-N-(1H-tetrazool-5-yl)benzo[b]thiofeen-2-carbona
mide-1H-imidazool (1:1)
3-isopropoxy-5-methoxy-N-(1H-tetrazool-5-yl)benzo[b]thiofeen-2-carbona
midenatriumzout
7-amino-3-[(Z)-prop-1-enyl]-3-cefem-4-carbonzuur
3′-azido-2′,3′-dideoxy-5-methylcytidinehydrochloride
5-[(benzofuran-2-ylcarbonyl)amino]indool-2-carbonzuur
(S)-4-ethyl-4-hydroxy-7,8-dihydro-1H-pyrano[3,4-f]indolizine-3,6,10(4H)trion
2′-broom-2′-deoxy-5-methyluridine-3′,5′-diacetaat
N-{[4-(4-fluorbenzyl)morfoline-2-yl]methyl}aceetamide
difenylmethyl-(2S,5R)-6,6-dibroom-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabi
cyclo[3.2.0]heptaan-2-carboxylaat-4-oxide
3-(2-broompropanoyl)-4,4-dimethyl-1,3-oxazolidine-2-on
2-(2-amino-5-nitro-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-yl)-3-(3-thiënyl)propio
nonitril
(1S)-3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propaan-1-ol
(Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazool-3-yl)-2-[(fluormethoxy)imino]azijnzuur
2-amino-7-thenyl-1,7-dihydro-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-onhydro
chloride
5-[(2-aminoethyl)amino]-2-(2-diethylaminoethyl)-2H-[1]benzothiopyra
no[4,3,2-cd]indazool-8-ol
S-[(1R,3S)-1-oxidotetrahydrothiofeen-3-yl] ethaanthioaat
5′-benzoyl-2′,3′-didehydro-3′-deoxythymidine
(S)-1,4-dithia-7-azaspiro[4.4]nonaan-8-carbonzuur
(4R,6R)-6-{2-[3-fenyl-4-(fenylcarbamoyl)-2-(4-fluorfenyl)-5-isopropylpyr
rool-1-yl]ethyl}-4-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-on
2-(dichloormethyl)-4,5-dihydro-5-(4-mesylfenyl)oxazool-4-ylmethanol
(4R,5R)-2-(dichloormethyl)-4,5-dihydro-5-(4-mesylfenyl)oxazool-4-yl
methanol
1-{[(2R,3S)-2-(2,4-difluorfenyl)-3-methyloxiraan-2-yl]methyl}-1H-1,2,4triazool
difenylmethyl-(7R)-7-amino-3-(mesyloxy)-3,4-didehydrocefam-4-carboxy
laathydrochloride
methyl-2-(2-chloorfenyl)-2-(4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine-5yl)acetaathydrochloride
5-(3-chloorpropyl)-3-methylisoxazool
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131986-28-2
131988-19-7
132335-44-5
132335-46-7
133413-70-4

135790-89-5

138564-59-7
140128-37-6

140841-32-3
143468-96-6
147027-10-9
147086-81-5
147086-83-7
147126-62-3
152305-23-2
155990-20-8
157341-41-8
158512-24-4
158878-46-7
160115-08-2

161005-84-1
161599-46-8
163680-80-6
164015-32-1
165172-60-1
166964-09-6
167304-98-5
168828-81-7
170985-86-1

171482-05-6
175712-02-4
176773-87-8
177575-17-6

3-(4-chloor-1,2,5-thiadiazool-3-yl)pyridine
3-(4-hexyloxy-1,2,5-thiadiazool-3-yl)-1-methylpyridiniumjodide
(S)-3-(dimethylamino)-1-(thiofeen-2-yl)propaan-1-ol
(3S)-N,N-dimethyl-3-(naftaleen-1-yloxy)-3-(thiofeen-2-yl)propaan-1-amine
(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibenzyl-4 ,10,12,16,22,24-hexa
methyl-3,9,15,21-tetrakis(2-methylpropyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22tetraazacyclotetracosaan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaon
[(2,2-dimethylpropanoyl)oxy]methyl-(7R)-7-[(2Z)-2-(2-{(2S)-2-[(tert-bu
toxycarbonyl)amino]propaanamido}-1,3-thiazool-4-yl)-2-(methoxyimi
no)aceetamido]-3,4-didehydrocefam-4-carboxylaat
5-methyl-2-(2-nitroanilino)thiofeen-3-carbonitril
difenylmethyl-(7R)-7-(2-{2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazool-4yl}-2-[(trityloxy)imino]aceetamido)-3-({[(1H-1,2,3-triazool-4-yl)sulfa
nyl]methyl}sulfanyl)-3,4-didehydrocefam-4-carboxylaat
6-[3-fluor-5-(4-methoxytetrahydropyran-4-yl)fenoxymethyl]-1-methyl-2chinolon
ethylhydrogeen(2-thiënylmethyl)malonaat
(1R,2S,5R)-menthyl-(2R,5S)-5-(4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-1yl)-1,3-oxathiolaan-2-carboxylaat
(4S,6S)-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-ol-7,7-dioxide
N-[(4S,6S)-6-methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4yl]aceetamide
(1R,2S,5R)-menthyl-(2R,5R)-5-hydroxy-1,3-oxathiolaan-2-carboxylaat
(S)-4-(4-aminobenzyl)oxazolidine-2-on
N-[(1-{[2-(diethylamino)ethyl]amino}-7-methoxy-9-oxo-9H-thioxantheen4-yl)methyl]formamide
(2S)-N-[(R)-1-(1,3-benzodioxool-5-yl)butyl]-3,3-diethyl-2-{4-[(4-methylpi
perazine-1-yl)carbonyl]fenoxy}-4-oxoazetidine-1-carbonamide
(3aS,8aR)-3-[(2R,4S)-2-benzyl-4,5-epoxyvaleryl]-2,2-dimethyl-3,3a,8,8atetrahydro-2H-indeno[1,2-d]oxazool
6-{(E)-2-[4-(4-fluorfenyl)-2,6-diisopropyl-5-(methoxymethyl)pyridine-3yl]vinyl}-4-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-on
{(E)-3-[(6R,7R)-7-amino-2-carboxylato-8-oxo-5-thia-1-azabi
cyclo[4.2.0]oct-2-een-3-yl]allyl}(carbamoylmethyl) (ethyl)methylammoni
um
(S)-N,N-dimethyl-[3-(2-thiënyl)-3-(1-naftyloxy)propyl]amine-fosforzuur
(1:1)
(2R,3R,4R,5R)-2-(4-amino-5-fluor-2-oxopyrimidine-1(2H)-yl)-2-fluor-5methyltetrahydrofuran-3,4-diyldiacetaat
(3S)-10-[1-(acetylamino)cyclopropyl]-9-fluor-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro7H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]chinoline-6-carbonzuur
N-methyl-3-(1-naftyloxy)-2-(2-thienyl)propaan-1-aminefosfaat
1-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl]-5-methylpyrimidine2,4(1H,3H)-dion-1-methylpyrrolidine-2-on (1:1)
4-chloor-3-methyl-1,2-oxazool-5-amine
methyl-(4S,7S,10aS)-4-amino-5-oxooctahydro-7H-pyrido[2,1-b][1,3]thia
zepine-7-carboxylaat
benzyl-(3-fluor-4-morfolinofenyl)carbamaat
1-[(2S,3S)-2-(benzyloxy)pentaan-3-yl]-4-(4-{4-[4-({(3R,5R)-5-(2,4-difluor
fenyl)-5-[(1H-1,2,4-triazool-1-yl)methyl]tetrahydrofuran-3-yl}methoxy)fe
nyl]piperazine-1-yl}fenyl)-1H-1,2,4-triazool-5(4H)-on
(2R,3S)-2-{(1R)-1-[3,5-bis(trifluormethyl)fenyl]ethoxy}-3-(4-fluorfe
nyl)morfolinehydrochloride
[(3S,5S)-5-(2,4-difluorfenyl)-5-(1H-1,2,4-triazool-1-ylmethyl)tetrahydrofu
ran-3-yl]methyl-4-chloorbenzeensulfonaat
(3R)-3-(methoxymethyl)-7-(4,4,4-trifluorbutoxy)-3,3a,4,5-tetra
hydro[1,3]oxazolo[3,4-a]chinoline-1-on
(S)-N-{5-[2-(2-amino-4-oxo-4,6,7,8-tetrahydro-1H-pyrimido[5,4b][1,4]thiazine-6-yl)ethyl}-2-thenoyl]-L-glutaminezuur
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177575-19-8
177587-08-5
178357-37-4
181640-09-5
181696-73-1
182133-09-1
183433-66-1
183434-04-0
185835-97-6
186256-67-7

186348-69-6
186521-38-0
186521-39-1
186521-40-4
186521-41-5
186521-42-6
186521-44-8
186521-45-9
188016-51-5
189028-95-3
191023-43-5
192049-49-3
194861-99-9
195708-14-6
197897-11-3
199327-61-2
208337-82-0
208337-83-1
208337-84-2
220099-91-2
220100-81-2
220997-99-9

221054-70-2
223570-85-2

diethyl-N-{5-[2-((6S)-2-amino-4-oxo-4,6,7,8-tetrahydro-3H-pyrimido[5,4b][1,4]thiazine-6-yl)ethyl]-2-thenoyl}-L-glutamaat
N-{5-[2-((6S)-2-amino-4-oxo-3,4,5,6,7,8-hexahydropyrido[2,3-d]pyrimidi
ne-6-yl)ethyl]-4-methylthiofeen-2-carbonyl}-L-glutaminezuur
(5aR,11bS)-9,10-dimethoxy-2-propyl-4,5,5a,6,7,11b-hexahydroben
zo[f]thieno[2,3-c]chinolinehydrochloride
3-(1-{2-[4-benzoyl-2-(3,4-difluorfenyl)morfoline-2-yl]ethyl}-4-fenylpiperi
dine-4-yl)-1,1-dimethylureumhydrochloride
3,4-difenyl-5-methyl-4,5-dihydroisoxazool-5-ol
6-(benzyloxy)-3-broom-2-(4-methoxyfenyl)-1-benzothiofeen-1-oxide
[6-chloor-4-(2-ethyl-1,3-dioxolaan-2-yl)-2-methoxypyridine-3-yl]methanol
tert-butyl-(4S)-4-ethyl-4,6-dihydroxy-3,10-dioxo-3,4,8,10-tetrahydro-1Hpyrano[3,4-f]indolizine-7-carboxylaat
(5S)-5-(methoxymethyl)-3-[6-(4,4,4-trifluorbutoxy)-1,2-benzoxazool-3-yl]1,3-oxazolidine-2-on
(3S,10R,13Z,16S)-10-(3-chloor-4-methoxybenzyl)-3-isobutyl-6,6-dimethyl16-[(1S)-1-((2R,3R)-3-fenyloxiraan-2-yl)ethyl]-1,4-dioxa-8,11-diazacyclo
hexadec-13-een-2,5,9,12-tetron
7-chloor-8-[((2R)-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octaan-2-yl)methylamino]-2,3-di
hydro-1,4-benzodioxine-5-carboxamide
ethyl-5-[(3R)-4-(tert-butoxycarbonylamino)-3-hydroxybutyl]thiofeen-2-car
boxylaat
ethyl-5-[(3R)-4-(tert-butoxycarbonylamino)-3-(mesyloxy)butyl]thiofeen-2carboxylaat
ethyl-5-[(3S)-3-(acetylthio)-4-(tert-butoxycarbonylamino)butyl]thiofeen-2carboxylaat
dimethyl-2-[(S)-1-(tert-butoxycarbonylaminomethyl)-2-(5-ethoxycarbonyl2-thiënyl)propylthio]malonaat
methyl-(S)-6-{2-[5-(ethoxycarbonyl)-2-thiënyl]ethyl}-3-oxo-1,4-thia
zinaan-2-carboxylaat
ethyl-(6S)-5-[2-(2-amino-4-oxo-4,6,7,8-tetrahydro-3H-pyrimido[5,4b][1,4]thiazine-6-yl)ethyl]thiofeen-2-carboxylaat
(6S)-5-[2-(2-amino-4-oxo-4,6,7,8-tetrahydro-3H-pyrimido[5,4-b][1,4]thia
zine-6-yl)ethyl]thiofeen-2-carbonzuur
methyl-N-(butoxycarbonyl)-3-{[(5R)-3-(4-cyaanfenyl)-4,5-dihydroisoxa
zool-5-yl]aceetamido}-L-alaninaat
(4S)-4-fenyl-3-[(5R)-5-(4-fluorfenyl)-5-hydroxypentanoyl]-1,3-oxazolidine2-on
5-(8-amino-7-chloor-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-yl)-3-(1-fenethylpipe
ridine-4-yl)-1,3,4-oxadiazool-2(3H)-on
4-nitrobenzyl-2-((1R,5R)-3-benzyl-7-oxo-4-thia-2,6-diazabi
cyclo[3.2.0]hept-2-een-6-yl)-3-methylbut-2-enoaat
((5S)-3-tert-butyl-2-fenyl-1,3-oxazolidine-5-yl)methanol
(2R,3R,4S)-4-(1,3-benzodioxool-5-yl)-3-(ethoxycarbonyl)-2-(4-methoxyfe
nyl)pyrrolidinium-(2S)-fenylhydroxyacetaat
1-[((7R)-7-amino-4-carboxy-3,4-didehydrocefam-3-yl)methyl]-1H-imida
zo[1,2-b]pyridazine-4-iumjodide
7-methoxy-6-(3-morfolinopropoxy)chinazoline-4(3H)-on
ethyl-5-(but-3-enyl)thiofeen-2-carboxylaat
ethyl-5-[(3R)-3,4-dihydroxybutyl]thiofeen-2-carboxylaat
ethyl-5-[(3R)-4-amino-3-hydroxybutyl]thiofeen-2-carboxylaat
(2R)-3′H-spiro[4-azabicyclo[2.2.2]octaan-2,2′-furo[2,3-b]pyridine]
(2R)-3′H-spiro[4-azabicyclo[2.2.2]octaan-2,2′-furo[2,3-b]pyridine]-(S,S)2,3-dihydroxybutaandioaat
(5R)-9-chloor-5-ethyl-5-hydroxy-10-methyl-12-[(4-methylpiperidine-1yl)methyl]-1,4,5,13-tetrahydro-3H,15H-oxepino[3′,4′:6,7]indolizino[1,2b]chinoline-3,15-dionhydrochloride
(5R)-5-ethyl-5-hydroxy-1,4,5,8-tetrahydrooxepino[3,4-c]pyridine-3,9-dion
8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octaan-3-yl-2,3-dihydropyrazolo[1,5,4de][1,4]benzoxazine-6-carboxylaat

02020R1577 — NL — 30.10.2020 — 000.001 — 1022
▼B
BIJLAGE 6

GN-code

2934 99 90

CAS RN

Benaming
(vervolg)

223595-20-8
227029-27-8
227625-35-6
227626-65-5
227626-75-7
229336-92-9
229340-73-2

252317-48-9
253450-09-8
253450-12-3
265121-04-8

287737-72-8
287930-73-8
287930-75-0
345217-03-0

356782-84-8
362543-73-5
376608-74-1

388082-75-5
390800-88-1
452339-73-0
474554-48-8
475480-88-7
499785-81-8
503068-36-8
519187-97-4
519188-42-2
519188-55-7
521266-46-6
530141-72-1
630100-90-2

635724-55-9

(1R)-5-(1,3,6,2-dioxazaborocaan-2-yl)-1-methyl-2-tritylisoindoline
2-(2-fenyl-5-methyl-1,3-oxazool-4-yl)ethylmethaansulfonaat
3-{[2-(aminomethyl)cyclohexyl]methyl}-1,2,4-oxadiazool-5(4H)-on
tert-butyl-N-methyl-N-{2-[(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazool-3-yl)me
thyl]cyclohexyl}carbamaat
3-{[2-(aminomethyl)cyclohexyl]methyl}-1,2,4-oxadiazool-5(4H)-onhydro
chloride
3-chloor-N-{4-chloor-2-[(5-chloorpyridine-2-yl)carbamoyl]-6-methoxyfe
nyl}-4-{[2-(methylamino)imidazool-1-yl]methyl}thiofeen-2-carboxamide
3-chloor-N-{4-chloor-2-[(5-chloorpyridine-2-yl)carbamoyl]-6-methoxyfe
nyl}-4-{[2-(methylamino)imidazool-1-yl]methyl}thiofeen-2-carboxamide
trifluoracetaat
{(3S)-1-[1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethyl]pyrrolidine-3-yl}difenyla
cetonitril
6-({2-[4-(4-fluorbenzyl)piperidine-1-yl]ethyl}sulfinyl)-1,3-benzoxazool2(3H)-on
6-{[2-(4-benzylpiperidine-1-yl)ethyl]sulfinyl}-1,3-benzoxazool-2(3H)-on
(3-{[(2R,3S)-2-{(1R)-1-[3,5-bis(trifluormethyl)fenyl]ethoxy}-3-(2-fluorfe
nyl)morfoline-4-yl]methyl}-5-oxo-2,5-dihydro-1H-1,2,4-triazool-1-yl)fos
fonzuur-1-deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol (1:2)
(2S)-fenylhydroxyazijnzuur-(1S)-3-(dimethylamino)-1-(2-thienyl)propaan1-ol (1:1) (zout)
4-benzyl-2-hydroxymorfoline-3-on
(2R)-4-benzyl-2-{(1R)-1-[3,5-bis(trifluormethyl)fenyl]ethoxy}morfoline-3on
2-[(2S,3S)-2-(benzyloxy)pentaan-3-yl]-4-(4-{4-[4-({(3R,5R)-5-(2,4-difluor
fenyl)-5-[(1H-1,2,4-triazool-1-yl)methyl]tetrahydrofuran-3-yl}methoxy)fe
nyl]piperazine-1-yl}fenyl)semicarbazide
3-oxo-4-(β-D-ribofuranosyl)-3,4-dihydropyrazine-2-carboxamide
DNA, d(P-thio) (C-T-A-G-A-T-T-T-C-C-C-G-C-G), tridecanatriumzout
2-{[(3aR,4S,6R,6aS)-6-{[5-amino-6-chloor-2-(propylsulfanyl)pyrimidine4-yl]amino}-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxool-4yl]oxy}ethanol
5-[4-[[3-chloor-4-[(3-fluorfenyl)methoxy]fenyl]amino]-6-chinazolinyl]-2furancarboxaldehyd-4-methylbenzeensulfonaat (1:1)
N,N′,N′′-(boroxine-2,4,6-triyltris{[(1S)-3-methylbutaan-1,1-diyl]imi
no[(2S)- 3-fenyl-1-oxopropaan-1,2-diyl]})tripyrazine-2-carboxamide
(5R)-5-(2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxine-6-yl)-1,3-oxazolidin-2-on
2-broom-1-[3-tert-butyl-4-methoxy-5-(morfoline-4-yl)fenyl]ethanon
4-[2-(2-fenyl-5-methyl-1,3-oxazool-4-yl)ethoxy]-1-benzothiofeen-7-carbal
dehyd
3-oxo-4-(2,3,5-tri-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-3,4-dihydropyrazine-2-car
boxamide
(5R)-3-(6-{2-[(2,6-dichloorbenzyl)oxy]ethoxy}hexyl)-5-(2,2-dimethyl-4H1,3-benzodioxine-6-yl)-1,3-oxazolidine-2-on
1-[3-(2-benzo[b]thiofeen-5-ylethoxy)propyl]-3-azetidinol-(2Z)-2-buteen
dioaat (1:1)
3-[2-(1-benzothiofeen-5-yl)ethoxy]propionzuur
3-[2-(1-benzothiofeen-5-yl)ethoxy]-1-(3-hydroxyazetidine-1-yl)propaan-1on
(2S)-1-{N-[2-(2-fenyl-5-methyl-1,3-oxazool-4-yl)ethyl]glycyl}pyrrolidine2-carbonitril
3-(5-{[4-(cyclopentyloxy)-2-hydroxyfenyl]carbonyl}-2-[(3-hydroxy-1,2benzoxazool-6-yl)methoxy]fenyl)propaanzuur
(1R)-1,2-anhydro-4-C-{(1E,3E)-4-[(1S,2S,3E,5R,6R,9R)-5-(1-carboxylato4-cycloheptylpiperazine-2-yl)-6,9-dihydroxy-2,6-dimethyl-11-oxooxa
cyclododec-3-een-1-yl]penta-1,3-dieen-1-yl}-3,5-dideoxy-1-[(2R,3S)-3-hy
droxypentaan-2-yl]-D-erytropentitol
(2S)-2-[(S)-(2-ethoxyfenoxy)fenylmethyl]morfolinesuccinaat
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GN-code

2934 99 90

CAS RN

Benaming
(vervolg)

649761-25-1
655233-39-9

663603-70-1
665058-78-6
690270-65-6

710281-33-7
744239-10-9
753015-42-8
812647-80-6
871484-32-1

872728-82-0
877130-28-4

888504-28-7
893428-72-3

913695-00-8
923591-06-4

947408-94-8
947408-95-9
947409-01-0
1001859-46-6

1029716-44-6
1256445-67-6
1256462-17-5
1403828-58-9
2935 90 90

121-30-2
6292-59-7
6973-09-7
16673-34-0
17852-52-7
22663-37-2
24310-36-9
33045-52-2
33288-71-0

methyl-N-{4-[2-(2-fenyl-5-methyl-1,3-oxazool-4-yl)ethoxy]benzyl}glyci
naathydrochloride
4-nitrobenzyl-(7R)-7-amino-3-((2S)-tetrahydrofuran-2-yl)-3,4-didehydroce
fam-4-carboxylaathydrochloride of 4-nitrobenzyl-(6R,7R)-7-amino-8-oxo3-[(2S)-tetrahydrofuran-2-yl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-een-2-car
boxylaathydrochloride
(2Z)-3-(methylamino)-1-(2-thienyl)prop-2-een-1-on
DNA, d(T-sp-C-G-sp-T-sp-C-G-sp-T-sp-T-sp-T-sp-T-sp-G-sp-A-sp-C-Gsp-T-sp-T-sp-T-sp-T-sp-G-sp-T-sp-C-G-sp-T-sp-T)
(2R,3S,4R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidine-1(2H)-yl)-2-azido-2-{[(2-methyl
propanoyl)oxy]methyl}tetrahydrofuran-3,4-diylbis(2-methylpropanoaat)hy
drochloride
2-({[(1R,3S)-3-{[2-(3-methoxyfenyl)-5-methyl-1,3-oxazool-4-yl]me
thoxy}cyclohexyl]oxy}methyl)-6-methylbenzoëzuur
DNA, d(P-thio) (G-A-T-C-C-G-C-G-G-G-A-A-A-T), tridecanatriumzout
3-{(E)-2-[(3R)-pyrrolidine-3-yl]ethenyl}-5-(tetrahydro-2H-pyran-4yloxy)pyridine
{(2R,3S,4R,5R)-2-azido-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidine-1(2H)-yl)3,4-bis[(fenylcarbonyl)oxy]tetrahydrofuran-2-yl}methyl-3-chloorbenzoaat
4-[4-({3-[(4-deoxy-4-fluor-β-D-glucopyranosyl)oxy]-5-(propaan-2-yl)-1Hpyrazool-4-yl}methyl)fenyl]-N-[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propaan2-yl]butaanamide
N-[4-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazool-3-yl)fenyl]glycine
(6R)-6-cyclopentyl-6-[2-(2,6-diethylpyridine-4-yl)ethyl]-3-[(5,7-di
methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-yl)methyl]-4-hydroxy-5,6-di
hydro-2H-pyran-2-on
kalium-5-methyl-1,3,4-oxadiazool-2-carboxylaat
N-(5-chloor-1,3-benzodioxool-4-yl)-7-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)ethoxy]5-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]-4-chinazolinamine-(2E)-2-buteendioaat
(1:2)
2-[({4-[(2,2-dimethyl-1,3-dioxaan-5-yl)methoxy]-3,5-dimethylpyridine-2yl}methyl)sulfinyl]-1H-benzimidazool, natriumzout (1:1)
methyl-(5R,7S,10S)-10-tert-butyl-15,15-dimethyl-3,9,12-trioxo6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19-dodecahydro-1H, 5H-2,23:5,8-dimethano4,13,2,8,11-benzodioxatriazacyclohenicosine-7(3H)-carboxylaat
6-methyl-2-trityl-1,2-benzoxazool-3(2H)-on
6-(broommethyl)-2-trifenylmethyl-1,2-benzisoxazool-3(2H)-on
methyl-3-[5-[4-(cyclopentyloxy)-2-hydroxybenzoyl]-2-[(2-trifenylmethyl1,2-benzisoxazool-3(2H)-on-6-yl)methoxy]fenyl]propionaat
DNA (synthetische plasmidevector pCOR die een fusie-eiwit tot expressie
brengt van een signaalpeptide van humaan interferon bèta met het deel 21154 van humane zure fibroblastgroeifactor)
1-(1-ethoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolaan-2-yl)-1H-py
razool
(4S,5S)-5-benzyl-2-oxo-1,3-oxazolidine-4-ylmethyl-4-nitrobenzeensulfo
naat
(1R,2S,3S,6R)-[(S)-1-fenylethyl]-3,6-epoxytetrahydroftaalimide
1-(1-{4-[2-(4-fluorfenyl)-1,3-dioxolaan-2-yl]butyl}-1,2,3,6-tetrahydropyri
dine-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazool-2-on
4-amino-6-chloorbenzeen-1,3-disulfonamide
4-tert-butylbenzeensulfonamide
5-amino-2-methylbenzeensulfonamide
N-(2-(4-sulfamoyl)fenyl)ethyl-5-chloor-2-methoxybenzamide
4-hydrazonobenzeensulfonamidehydrochloride
1-(4-chloorbenzeensulfonyl)ureum
1-[(4-methylfenyl)sulfonyl]-1,2,3,4-tetrahydro-5H-1-benzazepine-5-on
methyl-5-sulfamoyl-o-anisaat
5-methyl-N-[4-(sulfamoyl)fenethyl]pyrazine-2-carbonamide
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GN-code

2935 90 90

CAS RN

Benaming
(vervolg)

39570-96-2

(2R)-3-(benzylsulfanyl)-N-[(2S)-1-{[(2S,3S)-1-hydrazinyl-3-methyl-1-oxo
pentaan-2-yl]amino}-3-(4-hydroxyfenyl)-1-oxopropaan-2-yl]-2-{[(4-me
thylfenyl)sulfonyl]amino}propaanamide

66644-80-2

3-methoxy-5-sulfamoyl-o-anijszuur

81880-96-8

N-(4-hydrazinobenzyl)methaansulfonamidehydrochloride

84522-34-9

natrium-4-[2-(5-methylpyrazine-2-carboxamido)ethyl]benzeensulfonamide

88918-84-7

4-aminobenzyl-N-methylmethaansulfonamidehydrochloride

88919-22-6

3-(2-aminoethyl)-N-methylindool-5-ylmethaansulfonamide

88933-16-8

1-(4-hydrazinofenyl)-N-methylmethaansulfonamidehydrochloride

100632-57-3

4-[(4-mesylamino)fenyl]-4-oxoboterzuur

105951-31-3

5,6-dihydro-4-oxo-4H-thieno[2,3-b]thiine-2-sulfonamide

105951-35-7

5,6-dihydro-4-oxo-4H-thieno[2,3-b]thiine-2-sulfonamide-7,7-dioxide

106820-63-7

methyl-3-[(methoxycarbonylmethyl)sulfamoyl]thiofeen-2-carboxylaat

112101-81-2

5-[(R)-(2-aminopropyl)]-2-methoxybenzeensulfonamide

120298-38-6

N-(5,6-dihydro-6-methyl-2-sulfamoyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4yl)aceetamide-7,7-dioxide

123664-84-6

N-(5-methoxy-2-fenoxyfenyl)methaansulfonamide

137431-02-8

N-[3-(2-amino-1-hydroxyethyl)-4-fluorfenyl]methaansulfonamide

141430-65-1

N-[2-(4-hydroxyanilino)pyridine-3-yl]-4-methoxybenzeen-1-sulfonamide

141450-48-8

N-{2-[(4-hydroxyfenyl)amino]pyridine-3-yl}-4-methoxybenzeensulfonami
dehydrochloride

147200-03-1

N-[(4S,6S)-6-methyl-7,7-dioxo-2-sulfamoyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3b]thiopyran-4-yl]aceetamide

149456-98-4

N-[2-fenoxy-4-(N-formylglycyl)-5-methoxyfenyl]methaansulfonamide

149457-03-4

N-[2-fenoxy-4-(N-formylglycyl)-5-hydroxyfenyl]methaansulfonamide

149490-60-8

N-(butaan-1-sulfonyl)-L-tyrosine

149490-61-9

N-(butaan-1-sulfonyl)-O-(4-pyridine-4-ylbutyl)-L-tyrosine

150975-95-4

5-methaansulfonamidoindool-2-carbonzuur

151140-66-8

(4-amino-3-joodfenyl)-N-methylmethaansulfonamide

160231-69-6

(3S)-tetrahydrofuran-3-yl-N-[(2S,3R)-1-fenyl-3-hydroxy-4-(N-isobutyl-4nitrobenzeen-1-sulfonamido)butaan-2-yl]carbamaat

169280-56-2

4-amino-N-[(2R,3S)-3-amino-4-fenyl-2-hydroxybutyl]-N-isobutylbenzeen1-sulfonamide

179524-67-5

(S)-2-{3-[(2-fluorbenzyl)sulfonylamino]-2-oxo-2,3-dihydro-1-pyridyl}-N(1-formyl-4-guanidinobutyl)aceetamide

183556-68-5

(S)-N-{(1S,2R)-3-[(1,3-benzodioxool-5-ylsulfonyl)(isobutyl)amino]-1-ben
zyl-2-hydroxypropyl}-3,3-dimethyl-2-(sarcosylamino)butyramide

189814-01-5

3-(2-amino-1-hydroxyethyl)-4-methoxybenzeen-1-sulfonamide

192329-83-2

(3S)-2,2-dimethyl-4-[4-(4-pyridyloxy)fenylsulfonyl]-1,4-thiazinaan-3-car
bonzuur

193686-76-9

7-chloor-1-[(4-methylfenyl)sulfonyl]-1,2,3,4-tetrahydro-5H-1-benzazepine5-on

194602-23-8

2-ethoxy-5-[(4-methylpiperazine-1-yl)sulfonyl]benzoëzuur

198470-85-8

N-[4-(3-fenyl-5-methylisoxazool-4-yl)fenylsulfonyl]propionamide,
umzout

200575-15-1

4-[2-ethoxy-5-(4-methylpiperazine-1-sulfonyl)benzamido]-1-methyl-3-pro
pylpyrazool-5-carboxamide

210538-75-3

N-(1,2,3,4-tetrahydroisochinoline-5-yl)methaansulfonamidehydrochloride

244634-31-9

N-((2R,3S)-3-amino-4-fenyl-2-hydroxybutyl)-N-isobutyl-4-nitrobenzeen-1sulfonamidehydrochloride

247582-73-6

2-ethoxy-5-(4-ethylpiperazine-1-sulfonyl]nicotinezuur

289042-10-0

N-{5-[(difenylfosforyl)methyl]-4-(4-fluorfenyl)-6-(propaan-2-yl)pyrimidi
ne-2-yl}-N-methylmethaansulfonamide

natri
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2938 90 10
2938 90 90

CAS RN

Benaming
(vervolg)

289042-12-2

(4R,6S)-6-((E)-2-{4-(4-fluorfenyl)-6-isopropyl-2-[mesyl(methyl)amino]py
rimidine-5-yl}vinyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxaan-4-yl-3,3-dimethylbutanoaat

334826-98-1

5-[2-ethoxy-5-(4-ethylpiperazine-1-sulfonyl)pyridine-3-yl]-3-ethyl-2-(2methoxyethyl)-2,6-dihydropyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-on

334827-99-5

5-[2-ethoxy-5-(4-ethylpiperazine-1-sulfonyl)pyridine-3-yl]-3-ethyl-2-(2methoxyethyl)-2,3,4,5,6,7-hexahydropyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-on-4-me
thylbenzeen-1-sulfonaat

334828-19-2

N-[3-carbamoyl-5-ethyl-1-(2-methoxyethyl)pyrazool-4-yl]-2-ethoxy-5-[(4ethylpiperazine-1-yl)sulfonyl]nicotinamide

364321-71-1

3-[(dimethylamino)methyl]-4-[4-(methylsulfanyl)fenoxy]benzeen-1-sulfo
namide

364323-49-9

3-[(dimethylamino)methyl]-4-[4-(methylsulfanyl)fenoxy]benzeen-1-sulfo
namide-L-tartraat (1:1)

941690-55-7

2-fenyl-N-[(1S)-1-fenylpropyl]-3-[(methylsulfonyl)amino]chinoline-4-car
boxamide

1198178-65-2

(1R,2R)-1-[(cyclopropylsulfonyl)carbamoyl]-2-ethylcyclopropaanaminium4-methylbenzeensulfonaat

1403823-55-1

2-(cyclohexylmethyl)-N-{2-[(2S)-1-methylpyrrolidine-2-yl]ethyl}-1,2,3,4tetrahydroisochinoline-7-sulfonamidedi[(2E)-but-2-eendioaat]-hydraat

5511-98-8
81-27-6

sennoside A

128-57-4

sennoside B

517-43-1

mengsel van sennoside A en B

8024-48-4

2939 19 00

sennoside A, calciumzout

52730-37-7

sennoside B, calciumzout

104443-57-4

1-O-[O-2-aceetamido-2-deoxy-beta-D-galactopyranosyl-(1,4)-O-(N-acetylalfa-neuraminosyl)-(2,3)-O-beta-D-galactopyranosyl-(1,4)-beta-D-glucopy
ranosyl]ceramide

104443-62-1

1-O-[O-(N-acetyl-alfa-neuraminosyl)-(2,3)-O-[O-beta-D-galactopyranosyl(1,3)-2-aceetamido-2-deoxy-beta-D-galactopyranosyl-(1,4)]-O-beta-D-ga
lactopyranosyl-(1,4)-beta-D-glucopyranosyl]ceramide

196085-62-8

N-{[(1R,2R)-1-[O-(N-acetyl-alfa-neuraminosyl)-(2,3)-O-2-aceetamido-2deoxy-beta-D-galactopyranosyl-(1,4)-O-beta-D-galactopyranosyl-(1,4)beta-D-glucopyranosyloxymethyl]-2-hydroxy-3-formylpropyl}stearamide

41444-62-6
6429-04-5
54417-53-7

2939 20 00

2939 79 90

mengsel van sennoside A en B, calciumzouten
codeïnefosfaathemihydraat
(RS)-tetrahydropapaverinehydrochloride
(R)-1,2,3,4-tetrahydropapaverinehydrochloride

123599-79-1

[(2-methyl-1-propionyloxypropoxy)(4-fenylbutyl)fosfinoyl]azijnzuur-cin
chonidine (1:1)

467430-13-3

2-[(4-fenylbutyl)fosfinoyl]-2-[2-methyl-1-(propionyloxy)propoxy]azijn
zuur, (9R)-cinchonaan-9-olzout (1:1)

51-55-8

atropine

92-13-7

pilocarpine

477-29-2
7689-03-4
2940 00 00

casantranol

52730-36-6

52730-36-6, 52730-37-7
2939 11 00

acetyldigoxine

50-69-1

colchicoside
(4S)-4-ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]chinoline3,14(4H,12H)-dion
D-ribose

533-67-5

2-deoxy-D-erytropentose

604-69-3

1,2,3,4,6-penta-O-acetyl-β-D-glucopyranose

4132-28-9

2,3,4,6-tetra-O-benzyl-D-glucose

6564-72-3

2,3,4,6-tetra-O-benzyl-D-glucopyranose

13035-61-5

1,2,3,5-tetraacetyl-beta-D-ribofuranose
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2940 00 00

2941 90 00

3002 12 00

CAS RN

Benaming
(vervolg)

24259-59-4

L-ribose

80312-55-6

2,3,4,6-tetra-O-benzyl-1-O-(trimethylsilyl)-beta-D-glucose

141256-04-4

1-(28-{O-D-apio-beta-D-furanosyl-(1,3)-O-beta-D-xylopyranosyl-(1,4)-O6-desoxy-alfa-L-mannopyranosyl)-(1,2)-4-O-[5-(5-alfa-L-arabinofuranosy
loxy-3-hydroxy-6-methyloctanoyloxy)-3-hydroxy-6-methyloctanoyl]-6-de
soxy-beta-D-galactopyranosyloxy}-16-alfa-hydroxy-23-beta,28-dioxool
ean-12-en-3-beta-yl)-O-beta-D-galactopyranosyl-(1,2)-O-beta-D-xylopyra
nosyl-(1,3)-beta-D-glucopyranosiduronzuur

182410-00-0

beta-cyclodextrinesulfobutylethers, natriumzouten

270071-40-4

benzyl-2,6-dimethoxy-4-{(5R,5aR,8aR,9S)-6-oxo-9-[(2,3,4,6-tetra-O-ben
zyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-5,5a,6,8,8a,9-hexahydrofuro[3′,4′:6,7]naf
to[2,3-d][1,3]dioxool-5-yl}fenylcarbonaat

471863-88-4

2,3-di-O-benzyl-4,6-O-((1R)-ethylideen)-D-xylo-hexopyranose

473799-30-3

(5S,5aS,9S)-9-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyfenyl)-8-oxo-5,5a,6,8,8a,9-hexa
hydrofuro[3′,4′:6,7]nafto[2,3-d][1,3]dioxool-5-yl-2,3-di-O-benzyl-4,6-O[(1R)-ethylideen]-β-D-glucopyranoside

647834-15-9

2-(4-methoxybenzyl)thiofeen-3-yl-β-D-glucopyranoside

13292-22-3

3-formylrifamycine

14487-05-9

rifamycine O

54122-50-8

dicyclohexylammonium-(7R)-3-(acetoxymethyl)-7-[2-({(3R)-3-[(tert-bu
toxycarbonyl)amino]-3-carboxypropyl}amino)-2-oxoethyl]-3,4-didehydro
cefam-4-carboxylaat of cefalosporine D-dicyclohexylaminezout

76610-92-9

(6R,7R)-7-({N-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-yl)carbonyl]-D-treo
nyl}amino)-3-{[(1-methyl-1H-tetrazool-5-yl)sulfanyl]methyl}-8-oxo-5thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-een-2-carbonzuur

42617-41-4

bloedstollingsfactor XIVa

116638-33-6

SC-59735

3003 90 00

195993-11-4

hemocyaninen, megathura crenulata, reactieproducten met 1-O-[O-2-aceet
amido-2-deoxy-beta-D-galactopyranosyl-(1,4)-O-(N-acetyl-alfa-neuramino
syl)-(2,3)-O-beta-D-galactopyranosyl-(1,4)-beta-D-glucopyranose

3006 30 00

155773-56-1

ferristeen

3507 90 90

8055-80-9

fibrinuclease, poeder

3824 99

3824 99 64

9001-63-2

lysozyme

9002-12-4

uraatoxydase

9003-98-9

deoxyribonuclease

41201-60-9

alfa-(6-fluor-2-methylindeen-3-yl)-p-tolylmethylsulfide, in de vorm van
een oplossing in tolueen

78441-62-0

4-(2-aminoethylthiomethyl)-1,3-thiazool-2-ylmethyl(dimethyl)amine, in de
vorm van een oplossing in tolueen

0-00-0

Tussenproduct-concentraat, verkregen van een genetisch gemodificeerd E.
coli-fermentatiemedium, de menselijk granulocyte macrophage colony sti
mulating factor bevattend, voor gebruik bij de vervaardiging van genees
middelen van GS nr. 3002

0-00-0

Tussenproduct-concentraat, verkregen van een genetisch gemodificeerd E.
coli-fermentatiemedium, het menselijk interferon alfa-2b bevattend, voor
gebruik bij de vervaardiging van geneesmiddelen van GS nr. 3002

0-00-0

Tussenproduct-concentraten, verkregen van een Micromonospora inyoen
sis-fermentatiemedium, voor gebruik bij de vervaardiging van de antibio
tica sisomicine (INN) en netilmicine (INN)

0-00-0

Tussenproduct-concentraten, verkregen van een Micromonospora purpu
rea-fermentatiemedium, voor gebruik bij de vervaardiging van de antibio
tica gentamicinesulfaat (INNM) en isepamicine (INN)

0-00-0

Kaliumclavulanaat—microkristallijne cellulose (1:1)
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GN-code

3824 99 64

CAS RN

Benaming
(vervolg)

0-00-0

Kaliumclavulanaat—saccharose (1:1)

0-00-0

Kaliumclavulanaat—siliciumdioxide (1:1)

330-95-0
3824 99 92

3907 20 20

3911 90

1,3-bis(4-nitrofenyl)ureum-4,6-dimethylpyrimidine-2-ol (1:1)

30165-96-9

4-(4-chloor-1,2,5-thiadiazool-3-yl)morfoline, oplossing in tolueen

38345-66-3

(2S,3R)-4-(dimethylamino)-3-methyl-1,2-difenylbutaan-2-ol, oplossing in
tolueen

78834-75-0

ethyl-7-chloor-2-oxoheptanoaat, in de vorm van een oplossing in tolueen

84449-81-0

4-[2-(piperidine-1-yl)ethoxy]benzoylchloridehydrochloride, oplossing in
1,2-dichloorethaan

127852-28-2

(1R)-1-[3,5-bis(trifluormethyl)fenyl]ethaan-1-ol, oplossing in acetonitril

170277-77-7

(3S)-3-[2-(mesyloxy)ethoxy]-4-(trityloxy)butylmethaansulfonaat, oplossing
in dimethylformamide

1350810-60-4

poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-hydro-ω-methoxy, diëster met 21N6,21′N6[[(N2,N6-dicarboxy-L-lysyl-β-alanyl)imino]bis(1-oxo-2,1-ethaan
diyl)]bis[N-acetylglycyl-L-leucyl-L-tyrosyl-L-alanyl-L-cysteïnyl-L-histi
dyl-L-methionylglycyl-L-prolyl-L-isoleucyl-L-treonyl-3-(1-naftalenyl)-Lalanyl-L-valyl-L-cysteïnyl-L-glutaminyl-L-prolyl-L-leucyl-L-arginyl-N-me
thylglycyl-L-lysinamide], cyclisch (6→15), (6′→15′) bis(disulfide)

162430-94-6

1,6-hexaandiamine, polymeer met 1,10-dibroomdecaan
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[BIJLAGE 7]
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AFDELING IV
GUNSTIGE TARIEFBEHANDELING IN VERBAND MET DE AARD
VAN DE GOEDEREN
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BIJLAGE 8
VOOR CONSUMPTIE ONGESCHIKTE PRODUCTEN
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BIJLAGE 8
VOOR CONSUMPTIE ONGESCHIKTE PRODUCTEN
(Lijst van denatureringsmiddelen)
Het denatureren van producten die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie of
gedenatureerde producten die onder een GN-code worden ingedeeld die naar
onderhavige bepalingen verwijst, dient te geschieden of moet zijn geschied met
behulp van een van de in kolom 4 vermelde denatureringsmiddelen in de hoe
veelheden die in kolom 5 zijn vermeld.
Volgnummer

GN-code

(1)

1

Omschrijving

(2)

0408

Denatureringsmiddel
Benaming

Minimumhoe
veelheid (in g)
per 100 kg te de
natureren product

(4)

(5)

(3)

Vogeleieren uit de schaal en ei
geel, vers, gedroogd, gestoomd
of in water gekookt, in een be
paalde vorm gebracht, bevroren
of op andere wijze verduur
zaamd, ook indien met toege
voegde suiker of andere zoet
stoffen:

Terpentijnolie

500

Lavendelolie

100

Rozemarijnolie

150

Betulaolie

100

– eigeel:

0408 11

– – gedroogd:

Vismeel bedoeld bij onderver
deling 2301 20 00, dat een ka
rakteristieke geur bezit en een
gehalte, berekend op het gewicht
van de droge stof, van:
— 62,5 % ruwe protiden (pro
teïnen)
— 6 % ruwe lipiden (vetten)

0408 11 20

– – – ongeschikt voor menselijke

consumptie
0408 19

– – ander:

0408 19 20

– – – ongeschikt voor menselijke

consumptie
– andere:

0408 91

– – gedroogd:

0408 91 20

– – – ongeschikt voor menselijke

consumptie
0408 99

– – andere:

0408 99 20

– – – ongeschikt voor menselijke

consumptie

5 000
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Volgnummer

GN-code

Denatureringsmiddel
Benaming

Minimumhoe
veelheid (in g)
per 100 kg te de
natureren product

(3)

(4)

(5)

1106

Meel, gries en poeder, van ge
droogde zaden van peulgroenten
bedoeld bij post 0713, van sago
en van wortels of knollen be
doeld bij post 0714 en van
vruchten bedoeld bij hoofdstuk
8:

Visolie of olie uit vislevers, ge
filtreerd, niet gedesodoriseerd,
niet ontkleurd, zonder enige toe
voeging

1 000

1106 20

– van sago en van wortels of

Vismeel bedoeld bij onderver
deling 2301 20 00 dat een karak
teristieke geur bezit en een ge
halte, berekend op het gewicht
van de droge stof, van:

5 000

(1)

2

Omschrijving

(2)

knollen bedoeld bij post 0714:

1106 20 10

– – gedenatureerd

— 62,5 % ruwe protiden (pro
teïnen)
— 6 % ruwe lipiden (vetten)

Volgnum
mer

GN-code

Omschrijving

Denatureringsmiddel
Benaming

(1)

3

Chemische benaming of
omschrijving

Gebruikelijke be
naming

Kleurin
dex (1)

(3)

(4)

(4)

(4)

Zout (keuken- en ta
felzout en gedenatu
reerd zout daaronder
begrepen) en zuiver
natriumchloride, ook
indien in waterige op
lossing of met toege
voegde zelfstandighe
den om het klonteren
tegen te gaan of om
de strooibaarheid te
bevorderen; zeewater:

Natriumzout van 4sulfo-benzeenazore
sorcinol, of natrium
zout
van
2,4-di
hydroxyazobenzeen4-sulfonzuur (kleur:
geel)

Chrysoïne S

14270

6

– zout

Dinatriumzout van 1(4′-sulfo-1′-fenylazo)4-aminobenzeen-5sulfonzuur
(kleur:
geel)

Echt geel AB

13015

6

(2)

2501 00

Minimumhoe
veelheid (in g)
per 100 kg te
denatureren
product

(steen-, klipen mijnzout, geraffi
neerd zout, met in
begrip van bereid
industrie-, keukenen tafelzout) en zui
ver natriumchloride,
ook indien opgelost
in water of met toe
gevoegde zelfstan
digheden om het
klonteren tegen te
gaan of om de
strooibaarheid te be
vorderen:

(5)
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Volgnum
mer

GN-code

Omschrijving

Denatureringsmiddel
Benaming

(1)

(2)

Minimumhoe
veelheid (in g)
per 100 kg te
denatureren
product

Chemische benaming of
omschrijving

Gebruikelijke be
naming

Kleurin
dex (1)

(4)

(4)

(4)

Tetranatriumzout van
1-(4′-sulfo-naftylazo)2-naftol-3,6,8-trisul
fonzuur (kleur: rood)

Ponceau 6 R

16290

1

Tetrabroomfluores
ceïne (kleur: fluores
cerend geel)

Eosine

45380

0,5

Naftaleen

Naftaleen

—

250

Zeeppoeder

Zeeppoeder

—

1 000

Natriumdichromaat of
kaliumdichromaat
(kleur: geel)

Natriumdi
chromaat of
kaliumdichro
maat

—

30

IJzeroxide dat ten
minste 50 gewichts
percenten Fe2O3 be
vat, donkerrood tot
bruin van kleur is en
zo fijn verpulverd dat
ten minste 90 % door
een zeef met een
maaswijdte
van
0,1 mm gaat.

IJzeroxide

—

250

Natriumhypochloriet

Natriumhypo
chloriet

(3)

(5)

– – ander:

2501 00 51

– – – gedenatureerd,

dan wel bestemd
voor ander indu
strieel
gebruik
(raffineren daar
onder begrepen),
met uitzondering
van het conser
veren of het be
reiden van pro
ducten
voor
menselijke
of
dierlijke
con
sumptie

(1) De nummers in deze kolom verwijzen naar de „Rewe Colour Index”, derde editie, 1971, Bradford, Engeland.

3 000
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Volgnummer

GN-code

(1)

4

Omschrijving

Benaming

Minimumhoe
veelheid (in g)
per 100 kg te de
natureren product

(3)

(4)

(5)

Albuminen (daaronder begrepen
concentraten van twee of meer
weiproteïnen, bevattende meer
dan 80 gewichtspercenten wei
proteïnen, berekend op de droge
stof), albuminaten en andere de
rivaten van albuminen:

Rozemarijnolie (uitsluitend voor
vloeibare albuminen)

150

Ruwe kamferolie (uitsluitend
voor niet-vloeibare albuminen)

2 000

Witte kamferolie (voor vloeibare
en niet-vloeibare albuminen)

2 000

Natriumazide (voor vloeibare en
niet-vloeibare albuminen)

100

Diëthanolamine (uitsluitend voor
niet-vloeibare albuminen)

6 000

(2)

3502

– ovoalbumine:

3502 11

– – gedroogd:

3502 11 10

– – – ongeschikt

3502 19

– – andere:

3502 19 10

– – – ongeschikt

3502 20

– lactoalbumine,

3502 20 10

– – ongeschikt of ongeschikt ge

of ongeschikt
gemaakt voor menselijke
consumptie

of ongeschikt
gemaakt voor menselijke
consumptie

concentraten
van twee of meer weiproteïnen
daaronder begrepen:
maakt voor menselijke con
sumptie

3502 90

– andere:
– – albuminen, andere dan ovoal

bumine en lactoalbumine:
3502 90 20

Denatureringsmiddel

– – – ongeschikt

of ongeschikt
gemaakt voor menselijke
consumptie
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BIJLAGE 9
CERTIFICATEN
1. Algemene bepalingen
Op vertoon van een certificaat dat overeenstemt met het model in deze bijlage
wordt een gunstige tariefbehandeling verleend in verband met de aard, de kwa
liteit of de echtheid van de goederen voor:
— druiven voor tafelgebruik van post ex 0806,
— tabak van post ex 2401,
— nitraat van post ex 3102 of 3105.
2. Bepalingen betreffende de certificaten
Kenmerken van de certificaten
De certificaten dienen overeen te stemmen met de modellen in deze bijlage.
Zij worden gedrukt en ingevuld in een van de officiële talen van de Europese
Unie, alsmede, in voorkomend geval, in de officiële taal of in een van de
officiële talen van het land van uitvoer.
De afmetingen van de certificaten bedragen ca. 210 bij 297 mm. De certificaten
worden opgesteld op wit papier met een gewicht van ten minste 40 g per m2.
Visering en afgifte van de certificaten
De certificaten moeten naar behoren zijn geviseerd. Een certificaat is naar beho
ren geviseerd wanneer plaats en datum van afgifte op het certificaat zijn vermeld
en het voorzien is van het stempel van de met afgifte belaste instantie in het land
van uitvoer en de handtekening van de tot ondertekening bevoegde persoon of
personen.
De certificaten worden afgegeven door een van de in de hierna volgende tabel
vermelde instanties, voor zover deze instantie:
— als zodanig door het land van uitvoer is erkend,
— zich ertoe verplicht de in de certificaten voorkomende gegevens te verifiëren,
— zich ertoe verplicht de Commissie en de lidstaten, op verzoek, alle inlichtin
gen te verstrekken die nodig zijn om de in de certificaten voorkomende
gegevens te kunnen beoordelen.
De landen van uitvoer doen de Commissie een specimen toekomen van de afdruk
van de stempels die door de met de afgifte van de certificaten belaste instanties
en, in voorkomend geval, de gemachtigde kantoren worden gebruikt.
De Commissie geeft deze inlichtingen door aan de douaneautoriteiten van de
lidstaten.
Geldigheid van de certificaten
De certificaten zijn tien maanden geldig vanaf de datum van afgifte. Certificaten
voor tabak zijn evenwel 24 maanden geldig vanaf de datum van afgifte.
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Splitsing van een zending
Wanneer een zending wordt gesplitst, wordt voor elke partij van de gesplitste
zending een fotokopie gemaakt van het originele certificaat. De fotokopieën en
het originele certificaat moeten worden overgelegd aan het bevoegde douanekan
toor. Iedere fotokopie is voorzien van de naam en het adres van de geadresseerde
van de partij en van de vermelding, in rood „Uittreksel geldig voor … kg” (in
cijfers en letters), alsmede van de plaats en datum van de splitsing. Deze ver
meldingen worden gewaarmerkt door het stempel van het douanekantoor en de
handtekening van de bevoegde douaneambtenaar. Het originele certificaat wordt
van een passende aantekening met betrekking tot de splitsing van de zending
voorzien en door het betrokken douanekantoor bewaard.
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Instanties die bevoegd zijn de certificaten te viseren (1)

Goederen van
GN-code ex

0806

2401

Land van uitvoer

Instantie van afgifte

Plaats van vestiging

Arizona Department of Agriculture

Arizona Department of
Agriculture, Shipping
Point Inspection, Phoe
nix, AZ

California Department of Food and Agriculture

California Department of
Food and Agriculture,
Division of Inspection
Services, Shipping Point
Inspection, Sacramento,
CA

Verenigde Staten
van Amerika

Tobacco Association of the United States

Danville, Virginia

Canada

Canadian Food Inspection Agency of de door deze
instantie gemachtigde kantoren

Ottawa

Argentinië

Cámara del Tabaco de Salta of de door deze in
stantie gemachtigde kantoren

Salta

Cámara de Tabaco de Jujuy of de door deze in
stantie gemachtigde kantoren

San Salvador de Jujuy

Cámara de Comercio Exterior de Misiones of de
door deze instantie gemachtigde kantoren

Posadas

Bangladesh

Ministry of Agriculture, Department of Agriculture
Extension, Cash Crop Division, of de door deze
instantie gemachtigde kantoren

Dacca

Brazilië

Banco do Brasil S.A.
Agência Caxias do Sul

Caxias do Sul

Banco do Brasil S.A.
Agência Empresa Porto Santos

Santos

Banco do Brasil S.A.
Agência Itajaí

Itajaí

Banco do Brasil S.A.
Agência José Menino

Santos

Banco do Brasil S.A.
Agência Paranaguá

Paranaguá

Banco do Brasil S.A.
Agência Rio Grande

Rio Grande

Banco do Brasil S.A.
Gecex Belo Horizonte

Belo Horizonte

Banco do Brasil S.A.
Gecex Curitiba

Curitiba

Banco do Brasil S.A.
Gecex Porto Alegre

Porto Alegre

Verenigde Staten
van Amerika

(1) De wijzigingen die in de loop van het jaar in deze lijst moeten worden aangebracht, geschieden door middel van bekendmaking in
het Publicatieblad van de Europese Unie, serie C.
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Goederen van
GN-code ex

Land van uitvoer

China

Instantie van afgifte

Plaats van vestiging

Banco do Brasil S.A.
Gecex São Paulo

São Paulo

Federação das Indústrias do Estado de Santa Ca
tarina

Florianópolis

Federação das Indústrias do Estado do Paraná

Curitiba

Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande
do Sul

Porto Alegre

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Shangai

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Shandong

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Hubei

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Guangdong

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Liaoning

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Yunnan

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Hainan

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Inner Mongolia

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Anhui

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Beijing

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Chongqing

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Fujian

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Gansu

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Guangxi

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Guizhou

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Hebei

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Henan

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Hunan
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Goederen van
GN-code ex

Land van uitvoer

Instantie van afgifte

Plaats van vestiging

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Jiangsu

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Jiangxi

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Jilin

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Zhejiang

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Ningxia

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Qinghai

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Shaanxi

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Shanxi

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Ningbo

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Shenzen

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Sichuan

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Tianjin

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Tibet

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Xiamen

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Urumqi

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Zhuhai

General Administration of Customs of China
(GACC), of zijn regionale kantoren

Heilongjiang

Colombia

Superintendencia de Industria y Comercio, Divi
sión de Control de Normas y Calidades of de door
deze instantie gemachtigde kantoren

Bogota

Cuba

Empresa Cubana del Tabaco „Cubatabaco” of de
door deze instantie gemachtigde kantoren

Havana

Corporación Habanos S.A

La Habana

Internacional Cubana de Tabacos S.A.

La Habana

Dirección de Comercio Interior y Exterior del Mi
nisterio de Economía of de door deze instantie
gemachtigde kantoren

Guatemala City

Guatemala
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Goederen van
GN-code ex

3102
3105

Land van uitvoer

Instantie van afgifte

Plaats van vestiging

VUPE (Ventanilla Unica para las Exportaciones)

Guatemala City

India

Tobacco Board of de door deze instantie gemach
tigde kantoren

Guntur

Indonesië

Ministry of Trade Republic of Indonesia — Lem
baga Tembakau Surakarte (Tobacco Institution in
Surakarta)

Surakarta

Ministry of Trade Republic of Indonesia — Re
gional Laboratory for testing and quality control
and tobacco institution

Jember

Ministry of Trade Republic of Indonesia — Re
gional Laboratory for testing and quality control
and tobacco institution

Surabaya — Jawa Timur

Lembaga Tembakau Cabang Medan

Medan

(Lembaga Tembakau Medan)Tobacco Institution in
Medan

Medan

Mexico

Secretaría de Economía
Dirección General de Facilitacíon Comercial y de
Comercio Exterior
Insurgentes Sur 1940, PH
Col. Florida. C.P. 01030 — Ciudad de México.

Col. Florida. C.P. 01030

Filipijnen

Republic of Philippines
Department of Agriculture
National Tobacco Administration

Quezón City

Zuid-Korea

Korea Tobacco and Ginseng Corporation of de
door deze instantie gemachtigde kantoren

Taejon

Sri Lanka

Department of Commerce of de door deze instantie
gemachtigde kantoren

Colombo

Zwitserland

Eidgenössische Zollverwaltung EZV — Sektion
Tabak- und Bierbesteuer
Administration fédérale des douanes AFD — Sec
tion Impôts sur le tabac et sur la bière
Amministrazione federale delle dogane AFD —
Sezione Imposte sul tabacco e sulla bierra
Federal Customs Administration FCA — Section
Tobacco and beer Tax

Delémont

Thailand

Bureau of Foreign Trade Services

Nonthaburi

Office Foreign Trade Region 1 (Chiangmai)

Chiangmai

Office Foreign Trade Region 2 (Hatyai)

Hatyai

Office Foreign Trade Region 3 (Chonburi)

Chonburi

Office Foreign Trade Region 4 (Srakaew)

Srakaew

Office Foreign Trade Region 5 (NongKhai)

NongKhai

Chili

Office Foreign Trade Region 6 (Chiangrai)

Chiangrai

Servicio Nacional de Geología y Minería

Santiago
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Lijst van certificaten
Certificaat 1:

CERTIFICAAT VAN ECHTHEID (DRUIVEN VOOR TA
FELGEBRUIK „EMPEREUR”)

Certificaat 2:

CERTIFICAAT VAN ECHTHEID (TABAK)

Certificaat 3:

KWALITEITSCERTIFICAAT (NITRAAT UIT CHILI)
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BIJLAGE 10
STATISTISCHE TARIC-CODES
De hieronder genoemde onderverdelingen krijgen een Taric-code, maar de codes
zijn indicatief en kunnen nog veranderen, bijvoorbeeld als gevolg van de uitvoe
ring van eventuele toekomstige tarifaire maatregelen
GN-/Taric-code

Omschrĳving

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

0511 99 85

– – – andere:

0511 99 85 10

– – – – sperma van zoogdieren

—

0511 99 85 20

– – – – eicellen en embryo's, van zoogdieren

—

0511 99 85 90

– – – – andere

—
*****

1006 20 17

– – – – waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3
– – – – – aromatische rijst
– – – – – – basmatirijst

1006 20 17 13

– – – – – – – van de variëteiten Basmati 370, Basmati 386 (India), Type-3 (Dehra

—

dun India), Taraori Basmati (HBC-19 India), Basmati 217 (India),
Ranbir Basmati (India), Kernel (Basmati Pakistan), Pusa Basmati, Su
per Basmati
1006 20 17 18

– – – – – – – andere

—

1006 20 17 91

– – – – – – andere

—

1006 20 17 99

– – – – – andere

—

1006 20 98

– – – – waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3
– – – – – aromatische rijst
– – – – – – basmatirijst

1006 20 98 13

– – – – – – – van de variëteiten Basmati 370, Basmati 386 (India), Type-3 (Dehra

—

dun India), Taraori Basmati (HBC-19 India), Basmati 217 (India),
Ranbir Basmati (India), Kernel (Basmati Pakistan), Pusa Basmati, Su
per Basmati
1006 20 98 18

– – – – – – – andere

—

1006 20 98 91

– – – – – – andere

—

1006 20 98 99

– – – – – andere

—

1006 30 27

– – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3
– – – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van

niet meer dan 5 kg
– – – – – – – aromatische rijst

1006 30 27 12

– – – – – – – – basmatirijst

—

1006 30 27 14

– – – – – – – – andere

—

1006 30 27 16

– – – – – – – andere

—

– – – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van

meer dan 5 kg doch niet meer dan 20 kg
– – – – – – – aromatische rijst
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GN-/Taric-code

Omschrĳving

Bĳzondere maat
staf

1

2

3

1006 30 27 22

– – – – – – – – basmatirijst

—

1006 30 27 24

– – – – – – – – andere

—

1006 30 27 26

– – – – – – – andere

—

– – – – – – andere
– – – – – – – aromatische rijst

1006 30 27 92

– – – – – – – – basmatirijst

—

1006 30 27 94

– – – – – – – – andere

—

1006 30 27 96

– – – – – – – andere

—

1006 30 48

– – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3
– – – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van

niet meer dan 5 kg
– – – – – – – aromatische rijst

1006 30 48 12

– – – – – – – – basmatirijst

—

1006 30 48 14

– – – – – – – – andere

—

1006 30 48 16

– – – – – – – andere

—

– – – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van

meer dan 5 kg doch niet meer dan 20 kg
– – – – – – – aromatische rijst

1006 30 48 22

– – – – – – – – basmatirijst

—

1006 30 48 24

– – – – – – – – andere

—

1006 30 48 26

– – – – – – – andere

—

– – – – – – andere
– – – – – – – aromatische rijst

1006 30 48 92

– – – – – – – – basmatirijst

—

1006 30 48 94

– – – – – – – – andere

—

1006 30 48 96

– – – – – – – andere

—

1006 30 67

– – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3
– – – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van

niet meer dan 5 kg
– – – – – – – aromatische rijst

1006 30 67 12

– – – – – – – – basmatirijst

—

1006 30 67 14

– – – – – – – – andere

—

1006 30 67 16

– – – – – – – andere

—

– – – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van

meer dan 5 kg doch niet meer dan 20 kg
– – – – – – – aromatische rijst

1006 30 67 22

– – – – – – – – basmatirijst

—
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1006 30 67 24

– – – – – – – – andere

—

1006 30 67 26

– – – – – – – andere

—

– – – – – – andere
– – – – – – – aromatische rijst

1006 30 67 92

– – – – – – – – basmatirijst

—

1006 30 67 94

– – – – – – – – andere

—

1006 30 67 96

– – – – – – – andere

—

1006 30 98

– – – – – waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3
– – – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van

niet meer dan 5 kg
– – – – – – – aromatische rijst

1006 30 98 12

– – – – – – – – basmatirijst

—

1006 30 98 14

– – – – – – – – andere

—

1006 30 98 16

– – – – – – – andere

—

– – – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van

meer dan 5 kg doch niet meer dan 20 kg
– – – – – – – aromatische rijst

1006 30 98 22

– – – – – – – – basmatirijst

—

1006 30 98 24

– – – – – – – – andere

—

1006 30 98 26

– – – – – – – andere

—

– – – – – – andere
– – – – – – – aromatische rijst

1006 30 98 92

– – – – – – – – basmatirijst

—

1006 30 98 94

– – – – – – – – andere

—

1006 30 98 96

– – – – – – – andere

—
*****

1509 10 20

– – extra olijfolie van de eerste persing

1509 10 20 10

– – – in verpakkingen inhoudende niet meer dan 5 l

—

1509 10 20 90

– – – andere

—

1509 10 80

– – andere

1509 10 80 10

– – – in verpakkingen inhoudende niet meer dan 5 l

—

1509 10 80 90

– – – andere

—

1509 90 00

– andere

1509 90 00 10

– – in verpakkingen inhoudende niet meer dan 5 l

—

1509 90 00 90

– – andere

—
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*****
2805 30

– zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, ook indien onderling ver

mengd of onderling gelegeerd:
2805 30 10

– – onderling vermengd of onderling gelegeerd:

2805 30 10 10

– – – legeringen van cerium met andere zeldzame aardmetalen, bevattende 47 of

—

meer gewichtspercenten cerium
– – – andere:

2805 30 10 30

– – – – zowel neodymium als dysprosium bevattend

—

2805 30 10 40

– – – – neodymium bevattend

—

2805 30 10 50

– – – – dysprosium bevattend

—

2805 30 10 80

– – – – andere

—

– – andere:
– – – met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercenten:

2805 30 20

– – – – cerium, lanthaan, praseodymium, neodymium en samarium:

—

2805 30 20 10

– – – – – cerium

—

2805 30 20 20

– – – – – lanthaan

—

2805 30 20 30

– – – – – praseodymium

—

2805 30 20 40

– – – – – neodymium

—

2805 30 20 50

– – – – – samarium

—

2805 30 30

– – – – europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium,

—

ytterbium, lutetium en yttrium:
2805 30 30 10

– – – – – europium

—

2805 30 30 15

– – – – – gadolinium

—

2805 30 30 20

– – – – – terbium

—

2805 30 30 25

– – – – – dysprosium

—

2805 30 30 30

– – – – – holmium

—

2805 30 30 35

– – – – – erbium

—

2805 30 30 40

– – – – – thulium

—

2805 30 30 45

– – – – – ytterbium

—

2805 30 30 50

– – – – – lutetium

—

2805 30 30 55

– – – – – yttrium

—
*****

2846

Anorganische en organische verbindingen van zeldzame aardmetalen, van
yttrium of van scandium, dan wel van mengsels van die metalen:

2846 90

– andere:

2846 90 10

– – verbindingen van lanthaan, praseodymium, neodymium of samarium:
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2846 90 10 20

– – – lanthaanverbindingen

—

2846 90 10 30

– – – praseodymiumverbindingen

—

2846 90 10 40

– – – neodymiumverbindingen

—

2846 90 10 50

– – – samariumverbindingen

—

2846 90 20

– – verbindingen van europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbi

um, thulium, ytterbium, lutetium of yttrium:
2846 90 20 10

– – – europiumverbindingen

—

2846 90 20 15

– – – gadoliniumverbindingen

—

2846 90 20 20

– – – terbiumverbindingen

—

2846 90 20 25

– – – dysprosiumverbindingen

—

2846 90 20 30

– – – holmiumverbindingen

—

2846 90 20 35

– – – erbiumverbindingen

—

2846 90 20 40

– – – thuliumverbindingen

—

2846 90 20 45

– – – ytterbiumverbindingen

—

2846 90 20 50

– – – lutetiumverbindingen

—

2846 90 20 55

– – – yttriumverbindingen

—
*****

2903

Halogeenderivaten van koolwaterstoffen:

2903 39

– – andere:
– – – verzadigde fluoriden:

2903 39 24

– – – – Pentafluorethaan en 1,1,1-trifluorethaan:

2903 39 24 10

– – – – – Pentafluorethaan (CAS RN 354-33-6)

—

2903 39 24 90

– – – – – andere

—

2903 39 27

– – – – pentafluorpropanen, hexafluorpropanen en heptafluorpropanen

—

2903 39 27 15

– – – – – 1,1,2,2,3-pentafluorpropaan (HFK-245ca)

—

2903 39 27 20

– – – – – 1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropaan (HFK-227ea)

—

2903 39 27 22

– – – – – 1,1,1,2,2,3-hexafluorpropaan (HFK-236cb)

—

2903 39 27 24

– – – – – 1,1,1,2,3,3-hexafluorpropaan (HFK-236ea)

—

2903 39 27 26

– – – – – 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropaan (HFK-236fa)

—

2903 39 27 91

– – – – – andere

—

2903 39 29

– – – – andere verzadigde fluoride

—

2903 39 29 20

– – – – – fluormethaan (methylfluoride) (HFK-41)

—

2903 39 29 22

– – – – – fluorethaan (ethylfluoride) (HFK-161)

—

2903 39 29 24

– – – – – 1,2-difluorethaan (HFK-152)

—
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2903 39 29 26

– – – – – 1,1,2-trifluorethaan (HFK-143)

—

2903 39 29 28

– – – – – 1,1,2,2-tetrafluorethaan (HFK-134)

—

2903 39 29 30

– – – – – 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluorpentaan (HFK-43-10mee)

—

2903 39 29 32

– – – – – 1,1,1,3,3-pentafluorbutaan (HFK-365mfc)

—

2903 39 29 91

– – – – – andere

—
*****

3824

Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische pro
ducten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën
(mengsels van natuurlijke producten daaronder begrepen), elders genoemd
noch elders onder begrepen:

3824 78

– – bevattende perfluorkoolstoffen (PFK's) fluorkoolwaterstoffen (HFK's),

maar niet bevattende chloorfluorkoolstoffen (CFK's) of chloorfluorkool
waterstoffen (HCFK's):
3824 78 10

– – – bevattende alleen 1,1,1-trifluorethaan en pentafluorethaan

—

3824 78 10 10

– – – – R507A [bevattende 50% pentafluorethaan (HFC-125) en 50% 1,1,1-trifluo

—

rethaan (HFC-143a)]
3824 78 10 90

– – – – andere

—

3824 78 20

– – – bevattende alleen 1,1,1-trifluorethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluore

—

thaan
3824 78 20 10

– – – – R404A [bevattende 52% 1,1,1-trifluorethaan (HFC-143a), 44% pentafluore

—

thaan (HFC-125) en 4% 1,1,1,2-tetrafluorethaan (HFC-134a)]
3824 78 20 90

– – – – andere

—

3824 78 30

– – – bevattende alleen difluormethaan en pentafluorethaan

—

3824 78 30 10

– – – – R410A [bevattende 50% pentafluorethaan (HFC-125) en 50% difluor

—

methaan (HFC-32)]
3824 78 30 90

– – – – andere

—

3824 78 40

– – – bevattende alleen difluormethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluore

—

thaan
3824 78 40 10

– – – – R407A [bevattende 40% pentafluorethaan (HFC-125), 40% 1,1,1,2-tetra

—

fluorethaan (HFC-134a) en 20% difluormethaan (HFC-32)]
3824 78 40 20

– – – – R407C [bevattende 52% 1,1,1,2-tetrafluorethaan (HFC-134a), 25% pent

—

afluorethaan (HFC-125) en 23% difluormethaan (HFC-32)]
3824 78 40 30

– – – – R407F [bevattende 40% 1,1,1,2-tetrafluorethaan (HFC-134a), 30% difluor

—

methaan (HFC-32) en 30% pentafluorethaan (HFC-125)]
3824 78 40 40

– – – – R407H [bevattende 52,5% 1,1,1,2-tetrafluorethaan (HFC-134a), 32,5% di

—

fluormethaan (HFC-32) en 15% pentafluorethaan (HFC-125)]
3824 78 40 90

– – – – andere

—
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3824 78 80

– – – bevattende onverzadigde fluorkoolwaterstoffen

—

3824 78 80 10

– – – – R448A [bevattende 26% difluormethaan (HFC-32), 26% pentafluorethaan

—

(HFC-125), 21% 1,1,1,2-tetrafluorethaan (HFC-134a), 20% 2,3,3,3-tetraflu
orpropeen (HFC-34yf) en 7% 1,3,3,3-tetrafluorpropeen (HFC-1234ze)]
3824 78 80 11

– – – R449A

[bevattende 25,7% 1,1,1,2-tetrafluorethaan (HFC-134a,) 25,3%
2,3,3,3-tetrafluorpropeen (HFC-1234yf), 24,7% pentafluorethaan (HFC-125)
en 24,3% difluormethaan (HFC-32)]

—

3824 78 80 20

– – – – R450A [bevattende 58% 1,3,3,3-tetrafluorpropeen (HFC-1234ze) en 42%

—

1,1,1,2-tetrafluorethaan (HFC-134a)]
3824 78 80 21

– – – – R452A [bevattende 59% pentafluorethaan (HFC-125), 30% 2,3,3,3-tetraflu

—

orpropeen (HFC-1234yf) en 11% difluormethaan (HFC-32)]
3824 78 80 30

– – – – R452B [bevattende 67% difluormethaan (HFC-32), 26% 2,3,3,3-tetrafluor

—

propeen (HFC-1234yf) en 7% pentafluorethaan (HFC-125)]
3824 78 80 31

– – – – R455A [bevattende 75,5% 2,3,3,3-tetrafluorpropeen (HFC-1234yf), 21,5%

—

difluormethaan (HFC-32) en 3% kooldioxide]
3824 78 80 40

– – – – R513A [bevattende 56% 2,3,3,3-tetrafluorpropeen ( HFC-1234yf) en 44%

—

1,1,1,2-tetrafluorethaan (HFC-134a)]
3824 78 80 41

– – – – R-514A [bevattende 74,7% 1,1,1,4,4,4-hexafluor-2-buteen (HFC-1336mzz)

—

en 25,3% trans-1,2-dichloorethyleen]
3824 78 80 91

– – – – andere

—

3824 78 90

– – – andere

—

3824 78 90 10

– – – – R508A [bevattende 61% hexafluorethaan (perfluorethaan) (PFC-116) en

—

39% trifluormethaan (fluoroform) (HFC-23)]
3824 78 90 11

– – – – R508B [bevattende 54 % hexafluorethaan (perfluorethaan) (PFC-116) en

—

46 % trifluormethaan (fluoroform) (HFC-23)]
3824 78 90 20

– – – – R422D [bevattende 65,1% pentafluorethaan (HFC-125), 31,5% 1,1,1,2-te

—

trafluorethaan (HFC-134a) en 3,4% isobutaan]
3824 78 90 21

– – – – R417A [bevattende 50% 1,1,1,2-tetrafluorethaan (HFC-134a), 46,6% pent

—

afluorethaan (HFC-125) en 3,4% isobutaan]
3824 78 90 30

– – – – R419A (bevattende 77 % pentafluorethaan (HFC-125), 19 % 1,1,1,2-tetra

—

fluorethaan (HFC-134a) en 4 % dimethylether (R-E170))
3824 78 90 61

– – – – bevattende

alleen
1,1,1,3,3-pentafluorbutaan
1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropaan (HFC-227ea)

(HFC-365mfc)

en

—

3824 78 90 70

– – – – bevattende alleen 1,1,1,3,3-pentafluorbutaan (HFC-365mfc) en 1,1,1,3,3-

—

pentafluorpropaan (HFC-245fa)
3824 78 90 91

– – – – andere

—

